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OPSOMMING 

Die probleem van armoede is aangespreek deur middel van die gr.oepwerkproses, waardeur 

mense sodanig bemagtig is dat die kringloop van armoede verbreek kon word. 

'n Kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp is gebruik met die groepwerkprogram as 

onafhanklike veranderlike en die algemene tevredenheid en graad van bemagtiging van die 

groeplede as die afhanklike veranderlikes. Slegs die voorondersoekgroep en twee 

eksperimentele groepe is aan die program onderwerp, maar nie die kontrolegroepe nie. n 

Voor- en natoets is deur aldie groeplede voltooi, om kwantitatiewe data te versamel. 

K walitatiewe data is versamel deur deelnemende waarneming en doelgerib>te gesprekvoering. 

Die belangrikste verskil tussen die resultate van die eksperimentele groepe en die 

kontrolegroepe, was dat eersgenoemde tot aksie oorgegaan het terwyllaasgenoemde passief 

gebly het. 

Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat die groepwerkprogram wei tot die bemagtiging 

van die groeplede gelei het wat aan die program onderwerp was. 

Sleutelterme: Armoede, werkloosheid, haweloosheid, kwantitatiewe en kwalitatiewe 

navorsing, eksperimentele ontwerp, beskikbaarheidsteekproef, groepwerk, bemagtiging. 



SUMMARY 

The problem of poverty was addressed through the group work process, in order to empower 

people so that the cycle of poverty could be broken. 

A quasi-experimental design was used with the group work programme as the independent 

variable and the general contentment and degree of empowerment of the group members as the 

dependent variables. Only the pilot study group and the two experimental groups were 

exposed to the programme, while the two control groups were not. Pre- and posttests were 

taken of all the group members to gather quantitative data. Qualitative data was gathered by 

means of participant observation and purposeful conversation. 

The most important difference between the different groups was that action was taken by the 

groups subjected to the programme, whereas the control groups remained passive. 

It can thus be concluded that the group work programme was instrumental in empowering 

those group members exposed to the programme. 

Key concepts: Poverty, unemployment, homelessness, quantitative and qualitative research, 

experimental design, availability sample, groupwork, empowerment. 
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HOOFSTUK 1 

ORIENT ASIE T()T NA VORSING 

1.1 INLEIDING 

"Die annes hetjul!e altyd hyjul!e ...... " (Die Bybel, Nuwe Vertaling, 1991, Matteus 26:11). 

Hierdie stelling is in die jaar 1997 net so relevant as 2000 jaar gelede, beide in Suid-Afrika en 

in die wereld. Meneer D Whaley (1995:2-4), lid van die United Nations Development 

Programme (UNDP), noem dat ten spyte van die feit dat die gesamentlike rykdom van al die 

nasies in die wereld die afgelope 50 jaar sewevoudig menigvuldig het, lewensverwagting, 

geletterdheid en toegang tot basiese mediese dienste vermeerder het, die kindersterftesyfer 

afgeneem het en demokrasie uitgebrei het, is die globale prentjie ten opsigte van armoede 

steeds ontstellend: 

~ Die gaping tussen armes en rykes word steeds groter; 

~ meer as 1 biljoen mense leef wereldwyd in volslae armoede; 

~ meer as 120 miljoen mense wereldwyd is amptelik werkloos en baie meer is onderbenut; 

~ meer vrouens as mans leef in absolute armoede, met ernstige gevolge ook vir hul kinders; 

~ gestremdes en bejaardes is steeds baie kwesbaar ten opsigte van armoede. 

In Suid-Afrika is die situasie niks beter nie. Vol gens 'n berig in The Star (15 Maart 1993) 

lewe ongeveer 22 miljoen mense in Suid-Afrika onder of net bo die minimum bestaanspeil, 

terwyl ten minste 6 miljoen van die arbeidsmag werkloos is. 'n Verslag deur die Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing sluit hierby aan en noem dat meer as nege miljoen kinders in 

Suid-Afrika in armoede leef, die gemiddelde inkomste van die 20% huishoudings wat in die 

hoogste inkomstegroep val is 45 keer meer as die 20% wat in die laagste inkomstegroep val en 

byna twee derdes van diegene wat in armoede leef is swartes wat in die landelike gebiede 
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woonagtig is (The Star, 31 Mei 1995). Volgens 'n verslag wat deur die Heropbou en 

Ontwikkelingsprogram (HOP) vrygestel is, is die gemiddelde maandelikse inkomste van die 

armste van die armes onder die swart bevolking R28l per maand,_ teenoor die gemiddeld van 

RSOOO en meer onder die blanke bevolkingsgroep (The Star, 20 Februarie 1996). 

Uit hierdie aanhalings is dit duidelik dat armoede in Suid-Afrika beslis nog nie onder beheer is 

nie. Dit is 'n bron van kommer op die hoogste vlak en tydens die opening van die parlement 

op 9 Februarie 1996 het President Mandela die volgende gese: "We can neither heal nor 

build, [f 011 the one hand the rich in our society see the poor as hordes of irritants, or if on the 

other hand, the poor sit back, expectinx charity". Verder het hy beklemtoon dat daar op 

verskillende vlakke investeer moet word om toenemende werkloosheid en armoede te bekamp, 

byvoorbeeld in infrastruktuur, industriee en die vervaardigingsbedryf, maar veral moet daar in 

mense bele word. "Massive investment in people is necesswy, through training, skills 

development and adult education. .. " (Sowetan, I 2 Februarie 1996). 

Die mees ingrypende navorsing oor armoede in Suid-Afrika was die tweede Carnegie 

Ondersoek, soos saamgevat in Wilson & Ramphele se boek "Uprooting Poverty. The South 

African Challenge." (1989). Volgens hierdie skrywers (1989:4) is die verskynsel van armoede 

belangrik as gevolg van die volgende redes: 

~ Skade aan die individu wat in armoede verkeer. 

~ Ekonomiese oneffektiwiteit. 

~ Groot gaping tussen ryk en arm wat gemeenskap tussen groepe onmoontlik maak. 

~ Simptoom van 'n dieperliggende probleem, naamlik 'n stelsel wat rykdom skep vir een 

groep maar terselfdertyd armoede skep vir 'n ander groep. 

In die Vaaldriehoek neem armoede ernstige afmetings aan. Werkloosheid, haweloosheid en 

voedselnood is die oorwegende krisisse wat daagliks op aanmeldingsvlak hanteer word by die 

kantore van welsynorganisasies in hierdie gebied. By die kantoor van die Departement van 

Gesondheidsdienste en Welsyn te Vereeniging is die aanmeldings vir die tydperk Julie tot 
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September 1993 ontleed en is gevind dat 65,25% van alle aanmeldings in daardie tydperk met 

materiele nood verband gehou het. So het die bedrag wat maandeliks deur hierdie departement 

aan noodhulp uitbetaal is gestyg vanaf R4000 in November 1991 tot R 17 000 in Junie 1993. 

(Hierna is 'n beperking geplaas op die uitbetaling van noodhulp en het die maandelikse 

uitbetalings drasties verminder. Namate die beperking op noodhulp bekend geword het, het 

die aanmeldings ten opsigte van materiele nood ook afgeneem.) Verder is werkloosheid aan 

die orde van die dag, aangesien die groot fabrieke en nywerhede duisende persone afbetaal het 

en steeds besig is om personeel te verminder. Aan die ander kant kom ongekende getalle 

persone vanaf ander dele van die land na die Vaaldriehoek toe, in die hoop om luer werk en 'n 

heenkome te vind. Dit vererger die probleem van werklose en hawelose persone in hierdie 

gebied. 

Vir die onderskeie welsynorganisasies in die Vaaldriehoek by wie hierdie persone aanmeld, het 

die situasie onhanteerbaar geword omdat losies en finansies om hierdie persone te help, uiters 

beperk is. Dit het daartoe gelei dat 'n verskeidenheid sorgsentrums ("missions") in die 

Vaaldriehoek tot stand gekom het. Hierdie instansies bied huisvesting aan hawelose mense 

met die doel om hulle uiteindelik in die gemeenskap te hervestig. 'n Sorgsentrum word as volg 

omskryf: '"n Residensielefasiliteit, dikwels met 'n religieuse inslag, onder privaat-bestuur 

waar mense wat tveens verskeie faktore haweloos is, vir 'n korter of Ianger tydperk geherberg 

en versorg tvord uit bydraes wat hoofsaaklik deur die publiek verskaf word" (Departement 

Gesondheidsdienste en Welsyn, 1992:3). 

1.2 l\-IOTIVERING VIR NA VORSINGSPROJEK 

Dit is nie moontlik ofwenslik om onbepaald noodhulp en behuising te verskafaan persone wat 

in armoede verkeer nie, enersyds omdat dit nie ekonomies haalbaar is nie en andersyds omdat 

dit lei tot 'n "hand-out mentality and a hand-out sickness which is very difficult to cure both 

as .far as the giver and the receiver are concerned" (Wilson & Ramphele, 1989:261 ). Dit is 

dus noodsaaklik dat 'n ander uitweg gesoek word om die probleem van armoede aan te spreek. 

Verskeie skrywers het hulle hieroor uitgelaat. Wilson & Ramphele (1989:258) is baie duidelik 

hieromtrent: "Power lies at the heart (if the problem o.fpoverty in Southern Afi·ica." Khosa 

( 1991:21) skryf: " ... our schools (if Social Work and Social We(fare Agencies hm•e to 
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e.ffectively join forces to help empower the poor in rural communities". O'Neil (1992:5) 

konstateer: "Before the poor, who haw often become helpless and apathetic, can help 

themselws, they need to be empowered to do so" en Bernstein (1_991 :227) se opsommend: 

"We need to use empowerment theory which applies at all levels of practice". 

Indien die bogenoemde uitsprake in ag geneem word, is dit duidelik dat bemagtiging (as deel 

van · n proses) deur verskeie skrywers gesien word as · n moontlike oplossing van die armoede 

probleem. Die vraag is egter of die maatskaplikewerk-professie 'n bydrae kan !ewer om die 

armoede probleem in Suid-Afrika aan te spreek. McKendrick (1990:15) is baie definitief 

hieromtrent. Hy skryf dat die maatskaplikewerk- professie ontstaan het as gevolg van die 

besorgdheid oor mense wat benadeel is deur maatskaplike ontwikkeling en verandering. In 

Suid-Afrika het die professie egter geleidelik · n klemverskuiwing ondergaan naamlik om 

meestal dienste aan blankes te !ewer en om hoofsaaklik die mens te wil verander sonder om 

ook die breer maatskaplike, ekonomiese en politieke werklikheid aan te spreek. Dit het 

daartoe gelei dat die maatskaplike werker as · n agent van onderdrukking beskou is. 

Die uitdaging vir die toekoms le, volgens die skrywer, daarin om die behandelings- en 

veranderingstradisie te integreer, om voorkomend op te tree deur mense se bekwaamhede en 

vaardighede uit te bou, om "gewone" mense op te lei en in staat te stel tot voorkoming, om 

aanvaarbare plaaslike en inheemse dienste te ontwikkel en om maatskaplike beleid te verander. 

Sodoende kan die maatskaplike werker 'n agent word van bevryding en bemagtiging en 'n 

aktiewe bydrae !ewer tot 'n nuwe Suid-Afrika (McKendrick, 1990:16-18). 

In die lig van hierdie uitsprake deur verskillende skrywers, is besluit om navorsing te doen 

rondom die moontlikheid om die probleem van armoede aan te spreek deur middel van die 

proses van bemagtiging, wat verskillende aspekte kan behels soos bewuswording, aanleer van 

vaardighede, ontwikkeling van onderlinge hulpverlening en steungroepe asook groepsaksie 

(sien hoofstuk 2, paragrawe 2.5.7.1, 2.5.7.2 en 2.5.7.3). 
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1.3 DOELSTELLING 

Die doe! van hierdie navorsing was om te bepaal hoe die maatskaplike werker binne 

groepverband en deur middel van die proses van bemagtiging, persone wat in armoede verkeer 

kan help om beheer oor hullewens te verky, om sodoende die verarmingsproses te stuit. 

1.4 DOEL\VITTE 

Om bogenoemde doe\stelling te bereik is die volgende doelwitte geformuleer: 

~ 'n Oorsigtelike ondersoek van die plaaslike situasie ten opsigte van armoede soos dit 

manifesteer in \Verkloosheid en haweloosheid; 

~ 'n literatuurstudie wat die volgende onderwerpe insluit: armoede, werkloosheid, 

maatskaplike \Verk, bemagtiging, groepwerk en navorsingsprosedures; 

~ die opstel van 'n groepwerkprogram binne die raamwerk van groepwerk as met ode in die 

maatskaplike werk en met in agneming van die verskillende aspekte van die 

groepwerkproses, wat as die onafuanklike veranderlike in hierdie navorsingsprojek beskou 

1s; 

~ die bepaling van die spesifieke navorsingsprosedures wat op hierdie navorsingsprojek van 

toepassing is en wat beide kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes insluit; 

~ die uitvoer van die navorsingsprosedures; 

~ die verwerking van statistiek; 

~ die skryf van die navorsingsverslag. 



6 

1.5 PARAMETERS 

Hierdie navorsing is beplan en uitgevoer in die Vaaldriehoek, dit lS binne die grense van die 

Oostelike Metropolitaanse Substruktuur (Vereeniging, Meyerton, Sharpeville en Randvaal) en 

die Westelike Metropolitaanse Substruktuur (Vanderbijlpark, Sebokeng, Orange Farm en die 

omliggende plakkerskampe). Persone wat betrek is by die navorsing moes in armoede verkeer, 

soos dit manifesteer in werkloosheid en haweloosheid. Sodanige persone is by die verskillende 

sorgsentrums in die Vaaldriehoek gekontak en aan die navorsingsprogram onderwerp. Hierdie 

program is uitgevoer binne die raamwerk van groepwerk as metode in die maatskaplike werk. 

Potensiele groeplede is streng gekeur volgens die vereistes van groepwerk en volgens die · 

raamwerk wat deur hierdie spesifieke navorsingsprojek vereis is ( sien hoofstuk 1, paragraaf 

1.9). 

1.6 NA VORSINGSONTWERP 

Daar is besluit op 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp, aangesien al die vereistes vir 'n 

ware eksperimentele antwerp nie nagekom kon word nie (sien hoofstuk 3, paragraaf3.3). 

1.7 NAVORSINGSPROSEDURE 

Die volgende prosedures is gevolg (sien hoofstuk 3, paragraaf3.9 vir die volledige 

beskrywing van die navorsingsprosedures): 

~ Persone is gekeur op grand van geslag, ouderdom, taal en geletterdheid, asook hul 

ingesteldheid ten opsigte van werk, hul inkomste (indien enige) en moontlike 

afhanklikheidsprobleem. 

~ Aanvanklik is 'n voorondersoek gedoen om die vraelyste (hoofstuk 1, paragraaf 1.8) en die 

groepwerkprogram (hoofstuk 3, paragraaf 3 .I 0) uit te toets. 

~ Daarna is twee eksperimentele groepe en twee kontrolegroepe saamgestel. 
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~ 'n Voor- en natoets is op sowel die voorondersoekgroep, die eksperimentele groepe en 

die kontrolegroepe gedoen. 

~ Die voorondersoekgroep en die eksperimentele groepe is onderwerp aan 'n 

groepwerkprogram wat uit tien groepsessies bestaan het. 

~ Die kontrolegroepe is nie aan die groepwerkprogram onderwerp nie. 

~ Aan die einde van die groepwerkprogram is die voorondersoekgroep, die eksperimentele 

groepe en die kontrolegroepe geevalueer. 

~ K walitatiewe data is deurgaans ingesamel. 

~ Hierna is die statistieke venverk en die navorsingsresultate is verkry. 

~ Ten laaste is die navorsingsverslag opgestel. 

1.8 VRAELYSTE 

Die verskillende vraelyste wat gebruik is, is die volgende: 

~ Semi- gestruktureerde onderhoud met die oog op keuring (Bylae A). 

~ Gestandaardiseerde skate naamlik die Algemene Tevredenheid Skaal (Bylae Bl) en die 

Indeks van Selfagting (Bylae B2). 

~ Eieskaal (Bylae C). 

~ Evalueringsvorm (Bylae D). 
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1.9 KEURING 

Aanvanklik is beplan om beide mans en dames by die navorsing te betrek, maar as gevolg van 

die feit dat daar meer geleenthede vir die mans bestaan om tydelike werk te bekom, was daar 

nooit genoeg mans beskikbaar vir die duur van die groepwerksessies, om 'n groep te vorm nie. 

Daarom is uiteindelik slegs dames betrek. Verder is die keuring gedoen ten opsigte van taal 

(bulle moes Afrikaans of Engels magtig wees), ouderdom (bulle moes tussen 18 en 60 jaar 

oud wees, wat naastenby die ekonomies aktiewe leeftyd van die mens is) en geletterdheid 

(bulle moes kon lees en skryf, sodat die vraelyste voltooi kon word). 

Die volgende persone is dus nie gekeur nie: 

~ Mans; 

~ bejaardes- in hierdie geval dames bo 60 jaar. (Wet op Bejaarde Persone 81/1967: 

Artikel 1); 

~ persone wat glad nie Afrikaans of Engels magtig is nie; 

~ persone wat ongeletterd is; 

~ persone wat 'n ongeskiktheidspensioen kry, of enige ander vorm van inkomste het; 

~ boemelaars, dit is persone wat as volg deur die Oxford Advanced Dictionary (1986 sv 

"hobo") beskryfword: ''person, usually homeless, who goesfrom place to place and does 

no regular work"; 

~ werksku persone, dit is persone wat volgens die Verklarende Afrikaanse Woordeboek 

(1971 sv "werksku") beskryfword as "bang vir werk, glad nie geneig om te werk nie"; 

~ persone met 'n ernstige afhanklikheidsprobleem, dit is persone soos omskryf in Artikel 21 

van die Wet op die Voorkoming en Behandeling van Dwelmafhanklikheid 20/92, 

naamlik persone wat van dwelms afhanklik is en as gevolg daarvan hul vermoe verkwis, of 
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hul gesondheid benadeel of die vrede in gevaar bring, of op enige ander manier sy eie 

welsyn of die welsyn van sy gesin benadeel, of in gebreke bly om vir sy eie onderhoud of 

vir die van 'n afhanklike vir wie se onderhoud hy regtens verantwoordelik is, te sorg. 

Die motivering vir hierdie keuring is eerstens dat werkloosheid die persoon se primere 

probleem moes wees en nie die gevolg van persoonlikheidsprobleme, gesondheidsprobleme of 

as gevolg van ouderdom nie. Verder is groepwerk as metode gebruik, wat 'n mate van 

homogeniteit onder die groeplede veronderstel en wat tot gevolg gehad het dat sekere persone 

nie by die groepe ingesluit kon word nie. 

Y erder kan genoem word dat die sorgsentrums self hul inwoners keur by opname en dat 

boemelaars, werksku persone en persone met 'n ernstige afhanklikheidsprobleem of nie 

toegelaat word by 'n sorgsentrum nie, ofnie daar inpas nie en dus nie lank daar bly nie. 

Die persone wat dus uiteindelik by die groepe ingesluit is, is geselekteer ten opsigte van 'n 

verskeidenheid faktore en kan nie beskou word as verteenwoordigend van aile werklose en 

hawelose persone in die Vaaldriehoek nie. 

Ten slotte kan genoem word datal vier die bevolkingsgroepe verteenwoordig was in die 

groepe; die vereiste was net dat hulle of Afrikaans ofEngels magtig moes wees. 

1.10 HIPOTESE 

Die groepwerkproses kan benut word om die algemene tevredenheid en graad van bemaf,rtiging 

van persone wat in armoede verkeer te verhoog en om hulle sodanig te bemagtig dat die proses 

van verarming gestuit kan word. 

1.11 SLEUTELTERME 

Die volgende terme word deurgaans in die studie gebruik: armoede, werkloosheid, 

maatskaplike werk, bemagtiging, groepwerk, hllantitatiewe navorsing, klvalitatiewe 

navorsing, eksperimentele navorsingsontweqJ, beskikbaarheidsteekproe.f Die terme word 

alma) in detail omskryf en bespreek in hoofstukke 2 en 3. 
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1.12 TEKORTKOl\HNGE 

Die volgende tekortkominge het duidelik geword tydens die navorsing: 

~ Slegs dames is by die ondersoek betrek aangesien daar nie genoeg mans beskikbaar was 

me. 

~ Aangesien 'n beskikbaarheidsteekproef gedoen is ("availability sampling") kan die persone 

wat betrek is by die navorsing nie as 'n verteenwoordigende steekproefbeskou word nie. 

~ :"Jadat die steekproef gedoen is, was die keuring vir die groepe baie streng omdat 

groepwerk as metode in die maatskaplike werk sekere keuringsvereistes stel. Dit was dus 

'n spesifiek geselekteerde groep wat aan die navorsing onderwerp is en dra dit ook daartoe 

by dat die proefpersone nie beskou kan word as verteenwoordigend van die populasie nie. 

~ Hierdie program is ontwikkel vir klein groepies persone (ongeveer 12 in 'n groep). Indien 

die miljoene mense in Suid-Afrika in ag geneem word wat in armoede verkeer, is 'n 

program nodig wat groter groepe rnense gelyktydig kan bemabrtig. 

~ Die hele projek is beplan vir en uitgevoer ten opsigte van geletterde persone. Dit word 

beskou as die grootste leemte van hierdie navorsingsprojek aangesien daar sekerlik 'n 

behoefte aan soortgelyke programme vir ongeletterde persone bestaan. 

1.13 AANBIEDING VAN INHOUD 

Hierdie verhandeling bestaan uit vyf hoofstukke naarnlik: 

~ Hoofstuk 1 spel die motivering tot die ondersoek uit, die doelstelling en doelwitte, die 

parameters en prosedures wat gevo1g is, die vrae1yste wat gebruik is, die 

keuringsprosedure, hipotese, sleutelterme en tekortkominge, asook die aanbieding van die 

inhoud van die verhandeling. 
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~ Hoofstuk 2 is 'n literatuurstudie wat die volgende aspekte in detail dek: armoede, 

werkloosheid, bemagtiging, maatskaplike werk en groepwerk. 

~ Hoofstuk 3 spel die navorsingsprosedures uit. 

~ Hoofstuk 4 is 'n aanbieding van die navorsingsresultate. 

~ Hoofstuk 5 is 'n bespreking van die gevolgtrekkings en aanbevelings. 

~ Laastens is die literatuurlys en bylaes aangeheg. 

In die volgende hoofstuk word die literatuurstudie aangebied. 
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HOOFSTUK 2 

LITERA TlJlJRSTUDIE 

2.1 ARI\10EDE 

2.1.1 INLEIDING 

In haar openingstoespraak by die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings (F AK) se 

Kongres oor armoede en werkloosheid, het dr. Rina Venter, ( 1993: 1) destydse minister vir 

Nasionale Gesondheid en Welsyn genoem dat armoede ongetwyfeld een van die omvangrykste 

probleme is wat hierdie land moet hanteer. Volgens die Buro vir Marknavorsing (wat deur die 

minister in haar toespraak aangehaal is), het 44,8% (dit is 16,6 miljoen) van die totale 

bevolking van die Republiek van Suid-Afrika in 1989 onder die minimum bestaanspeil gelewe. 

'n Konserwatiewe beraming vir 1993 gee die syfer op 18 miljoen mense, terwyl nog drie tot 

vier miljoen mense bulle in maatskaplike nood bevind. Hierdie groep bevind hulselfin 'n 

marginate gebied bokant die minimum bestaanspeil. Hulle is uiters kwesbaar vir gebeure in hul 

Iewensomgewing en kan deursak na die groep onder die minimum bestaanspeil. Dit beteken 

dat ongeveer 22 miljoen mense in die Republiek van Suid-Afrika onder of net bo die minimum 

bestaanspeillewe. Verder word geraam dat 9 miljoen van die bogenoemde getal mense in 

totale armoede verkeer. "Down and out, at rock bottom with no resources whatsoever - no 

income, no cattle, no sheep or any other means of staying alive" (The Star, 15 Maart 1993). 

Die belev•:enis van armoede word uitmuntend weergegee deur 'n sekere mevrou Witbooi: 

"Poverty is not knowing where your next meal is going to come .from, and always wondering 

when the council is going to put your.furniture out and always praying that your husband 

must not lose his job. To me that is poverty" (Wilson & Ramphele, 1989: 14). 

2.1.2 DEFINISIE VAN ARMOEDE 

Annoede is nie 'n begrip wat maklik gedefinieerword nie. Wilson & Ramphele (1989:14) 

skryf as volg: "Poverty is like illness. It shmvs itself in d(fferent ways in d(fferent historical 
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situations and it has diverse causes." Die Wereldbank se driedimensionele persepsie van 

armoede, gesien vanuit 'n ekonomiese, maatskaplike en politieke oogpunt, word deur 

Kgarimetsa (1992:8) as volg opgesom: 

~ Op ekonomiese gebied word armoede gesien as 'n gebrek aan bronne soos grond, 

infrastruktuur en produksiemoontlikhede, asook min of geen toegang tot kredietfasiliteite, 

markte en produksie eenhede. 

~ Op maatskaplike terrein verwys armoede na die gebrek aan bekostigbare 

gesondheidsdienste, onderwys, ontspanning, sanitasie en behuising. 

~ Op politieke terrein kan armoede gesien word in die lig van 'n gebrek aan beheer oor hul 

lewens deur die armes self 

Hierdie definisie van armoede dui op die drie vlakke van menslike funksionering wat geraak 

word deur armoede, maar terselfdertyd dui dit ook aan waar ingegryp moet word indien die 

probleem van armoede aangespreek wil word. 

2.1.3 VERSPREIDING VAN ARMOEDE 

In die Republiek van Suid-Afrika is armoede baie oneweredig versprei. Wilson & Ramphele 

(1989: 19) dui in die volgende tabel die gemiddelde jaarlikse per kapita inkomste per persoon 

aan, volgens bevolkingsgroep. 

TABEL 1: GEMIDDELDE JAARLIKSE PER KAPITA INKOMSTE PER PERSOON 

BEVOLKINGSGROEP RAND 
Blank 6,242 
Asier 2,289 
Kleurling 1,630 
Swart - stedelik 1,366 

- landelik 388 
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In 'n verdere tabel dui dieselfde skrywers ( 1989:20) aan wat die persentasie van die to tale 

inkomste per bevolkingsgroep is, in vergelyking met die persentasie van die bevolking in 

geheel. 

TABEL2: PERSENTASIE VAN DIE TOTALE INKOMSTE PER 

BEVOLKINGSGROEP 

~.~ "'LKINGSGROEP % VAN 1980 INKOMSTE %VAN 1980 BEVOLKING 

Blank 64.9%, 15% 
Asier 3°/o 3'Yo 
Kleurling 7.2% 9% 
Swart 24.9% 73'Yo 
Totaal 1 OO'Yo 100% 

Die eerste tabel dui aan dat die blankes by verre die hoogste per kapita inkomste per jaar het, 

teenoor die swartes wat baie swak hiermee vergelyk en die ander bevolkingsgroepe wat 

tussenin val. Verder dui die tweede tabel aan dat die blankes, wat 15% van die bevolking 

uitmaak, 64,9% van die totale inkomste verdien, terwyl swartes, wat 73% van die bevolking 

uitmaak, slegs 24,9% van die totale inkomste verdien. Die ander bevolkingsgroepe val 

weereens tussen die twee. 

Dit is dus duidelik dat die swart bevolking baie meer aan armoede blootgestel is as enige van 

die ander bevolkingsgroepe. Verder, volgens 'n verslag van die Heropbou en Ontwikkelings

program (HOP), word die gaping tussen ryk en arm net groter. Waar die blanke in 1989 

gemiddeld 16 maal meer as die landelike swarte verdien het, (sien Tabell) het dit vermeerder 

na 45 maal in 1995 (The Star, 31 Mei 1995). 

2.1.4 ARMOEDE IN STEDELIKE EN LANDELIKE GEBIEDE 

Volgens die Wereldbank is daar 800 miljoen mense wat wereldwyd in armoede verkeer. 

(Volgens die UNDP staan die syfer tans op meer as 1 biljoen mense, wat 'n aanduiding is dat 

armoede vererger. Sien hoofstuk I, paragraaf 1.1) Hiervan woon 75% in landelike gebiede en 

25% in die stede. In die Republiek van Suid-Afrika bestaan die unieke situasie dat die eerste en 
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derde wereld langs mekaar ontwikkel het en wei in die stedelike en landelike gebiede 

(Kgarimetsa, 1992:1 0). 

2.1.4.1 STEDELIKE ARA10EDE 

In die Republiek van Suid-Afrika word die stede gekenmerk deur industrialisasie en tegniese 

ontwikkeling. Armoede word veroorsaak en vererger deur hoe werkloosheidsyfers, 

toenemende bevolkingsgetalle, gebrek aan akkommodasie, geweld, misdaad en 

gesinsdisorganisasie (Kgarimetsa, 1992:20). 

Wetgewing onder die apartheidsbewind het die toestande vererger, aangesien swartes onder 

andere geen eiendomsreg in blanke gebiede gehad het nie, geen besighede mag bedryf het nie, 

instromingsbeheer deur middel van die paswette afgedwing is en swart onderwys aan baie 

beperkinge ondenvorpe was (Wilson & Ramphele, 1989:230). 

2.1.4.2 LANDELIKE ARMOEDE 

Die landelike gebiede kan verdeel word in drie tipes gemeenskappe naamlik: 

~ Gemeenskappe wat afhanklik is van grensnywerhede en wat gebruik maak van goedkoop 

arbeid uit die voormalige selfregerende state byvoorbeeld Umtata, Mmbatho en Bisho. 

Die inkomste wat uit hierdie nywerhede verkry word is nie voldoende om die betrokke 

gemeenskappe se lewensstandaard te verhoog nie en armoede bly voortbestaan 

(Kgarimetsa, 1992:1 0). 

~ Boerderygemeenskappe, hoofsaaklik blankes, wat danksy finansiele en tegniese 

ondersteuning van die regering, baie lank voorspoed geken het. As gevolg van die 

droogtes, inkorting van subsidies, die swak ekonornie en die politieke onrus, het armoede 

ook daar sy to! begin eis (Kgarimetsa, 1992:10). In 'n ondersoek ten opsigte van 

\Ves-Transvaalse boere, het Kotzen & Theron (1992:41) bevind dat 45% van die 

monstergroep 'n verwagte verlies van R80 000 per produsent vir die jaar 1988 

gerapporteer het, dat hulle dus geen inkomste vir daardie jaar gehad het nie en dat hulle 

sekwestrasie in die gesig gestaar het. In 1993 het die toestand landwyd vererger sodat 'n 
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verdere 7 000 boere hul plase moes verlaat (Sake-Rapport, 6 Junie 1993). Hierdie situasie 

raak nie net die boere en hul gesinne nie, maar raak aile besighede wat verband hou met 

boerdery soos kooperasies en handelaars in plaasimplemente, veevoer en ander 

benodigdhede. Die verlies aan koopkrag van die boere kring dus uit na grootskaalse 

bankrotskappe, werkloosheid en armoede op die plattelandse dorpe. Verder word die 

boere se arbeiders ten nouste geraak en hoe swak hul salarisse en voordele ookal 

normaalweg is, wanneer die boer gesekwestreer word, is hulle ook werkloos en haweloos 

(Wilson & Ramphele, 1989:89). 

~ Derde Wereldse landelike gebiede wat gekenmerk word deur die feit dat hulle ver gelee is 

van noodsaaklike hulpbronne byvoorbeeld vervoer, inffastruktuur soos paaie, bekostigbare 

energiebronne en kommunikasienetwerke, asook maatskaplike dienste soos skole, 

gesondheidsdienste en gesonde drink water (Kgarimetsa, 1992:1 0). In die destydse verre 

~oord Transvaal is soortgelyke toestande deur Khosa (1991 :233) beskryf, waar die 

landelike gemeenskappe gerui:neer is deur die langdurige droogte en waar swak skolastiese 

kwlifikasies, werkloosheid, trekarbeid en armoede algemeen is. Hy wys daarop dat dit 

gewoonlik die jonger mans is wat trekarbeid verrig en dat dit die vrouens, kinders, 

bejaardes en gestremdes is wat in die grootste ellende in hierdie gebiede agterbly. Hierdie 

toestande is deels veroorsaak deur die twee landswette van 1917 en 1936 wat slegs 13% 

van die land aan anderskleuriges toegestaan het asook die gedwonge verskuiwings 

waardeur verskeie gemeenskappe geraak is (Wilson & Ramphele, 1989:36-40). 

2.1.5 OORSAKE EN GEVOLGE VAN ARMOEDE 

Dit is baie moeilik en soms onmoontlik om die oorsake en gevolge van armoede te onderskei, 

of selfs te skei van mekaar. Wilson & Ramphele (1989: 14) skryf dat daar nie net 'n 

verskeidenheid dimensies bestaan ten opsihrte van materiele en nie-materiele armoede nie, maar 

daar is ook 'n komplekse interaksie tussen oorsaak en gevolg. "For example, is it best to 

think l?f illiteracy in modern society as a manifestation, even a consequence of poverty, or as 

one of its causes?" Vervolgens sal gepoog word om kortliks die verskillende oorsake en 

gevolge van armoede uit te spel. 
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2.1.5.1 OORSAKE VAN ARMOEDE 

~ POLITIEKE FAKTORE 

Die probleem van armoede en ellende in die Republiek van Suid-Afrika kan nie losgemaak 

word van die politieke situasie nie. Oor vier dekades, sedert die Nasionale Party in 1948 aan 

bewind gekom het, is die beleid van apartheid deur middel van wetgewing afgedwing. Aspekte 

wat hier ter sprake is, is die pogings om swart verstedeliking te voorkom deur midde1 van die 

paswette, instrorningsbeheer en die verbod op eiendomsbesit deur swartes in blanke stedelike 

gebiede, gedwonge verskuiwings van gemeenskappe, swart onderwys, verbod op politieke 

regte van gekleurdes en die Suid-Afrikaanse betrokkenheid in Angola en Mosambiek (Wilson 

& Ramphele, 1989:230). AI hierdie aspekte het oor die jare bygedra tot die verarming van 'n 

dee! van die bevolking en het ook ander toestande laat ontstaan, soos die swak onderwyspeil 

van die swart bevolking, wat die armoede vererger het. 

~ INVLOEDE V ANUIT DIE MAKROVLAK 

Hand aan hand met die politieke faktore, is daar ekonomiese en demografiese magte wat 

armoede bei:nvloed, byvoorbeeld 'n wereldwye daling in ekonorniese groeikoerse en 'n 

verlaagde vraag na arbeid wat die werkloosheidsprobleem in die hand gewerk het (Wilson & 

Ramphele, 1989:240-243). 

'n Ander aspek wat armoede bei:nvloed is inflasie wat die individu se koopkrag bei:nvloed en 

veral diegene met min of geen reserwes, baie hard tref Die inflasiekoers in die Republiek van 

Suid-Afrika het geleidelik gestyg tot meer as 16% en in Januarie 1993 is dit vir die eerste keer 

injareafgebring tot onder 10%. Volgens Sake-Beeld (10 Desember 1996) is die raming vir 

die gemiddelde inflasiekoers vir die jaar 7,67%. Die grootste probleem van inflasie is egter nie 

die verminderde koopkrag van die individu nie, maar die feit dat die maatreels om dit te 

bekamp, meestal lei tot verminderde produksie, wat weer lei tot werkloosheid en sodoende die 

armoede vererger (Wilson & Ramphele, 1989:250-253). 

'n Derde faktor wat nie buite rekening gelaat kan word nie, is bevolkingsaanwas. 'n 

Onbeheersde bevolkingsaanwas plaas wei toenemend druk op natuurlike hulpbronne en 

fasiliteite soos grond, water, voedsel, behuising, mediese dienste, onderwys en welsynsdienste, 

maar dit is nie die enigste realiteit nie. Gesien vanuit die perspektief van armoede, is dit juis in 
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die mees gedepriveerde gemeenskappe waar die geboortesyfer die hoogste is, terwyl in 'n 

stabiele gemeenskap waar werksgeleenthede geredelik beskikbaar is, is die geboortesyfer laer. 

Dit beteken dat waar die lewenskwaliteit van 'n gemeenskap verhoog word, die geboortesyfer 

daal en nie noodwendig andersom nie (Wilson & Ramphele, 1989:247). Die implikasies 

hiervan is duidelik - oorhoofse beplanning moet daarop ingestel wees om beide die 

lewenskwaliteit van mense en gemeenskappe te verhoog en ook om die geboortesyfer te laat 

daal. 

~ LAE SKOLASTIESE KWALIFIKASIES 

In · n ge1ndustrialiseerde land soos die Republiek van Suid-Afrika, hou lae kwalifikasies direk 

verband met werkloosheid, of swak betaalde beroepe. Dit hou weer direk verband met 

inkomste en dus ook met armoede. 

Volgens die 1980 sensus was 33% van die swart bevolking ouer as 15 jaar ongeletterd en 30% 

van die ouderdomsgroep ouer as 20 jaar het Iaer kwalifikasies as standerd 4 gehad. 

Hierteenoor was slegs 1% van die blankes ongeletterd en diegene ouer as 20 jaar wat laer 

kwalifikasies as standerd 4 het, was slegs 2% van die blanke bevolking. Die ander 

bevolkingsroepe val tussenin (Wilson & Ramphele, 1989: 138-139). 

Die Wereldbank gebruik 'n ander definisie van ongeletterdheid: persone ouer as 14 jaar wat nie 

standerd 6 voltooi het nie, word as ongeletterd beskou. Grafies kan dit as volg weergegee 

word: (Beijing Conference Report, 1994:25). Let daarop dat die persentasies onder "Totaal" 

verwys na die onderskeie areas, met ander woorde dat 50% van die landelike gebiede se 

inwoners ongeletterd is. 

TABEL 3 : ONGELETTERDHEID IN STEDELIKE, LANDELIKE EN 

METROPOLITAANSE GEBIEDE- 1993 

AREA S\VART KLEURLING INDIER BLANK 
Landelik 61% 68% - 8% 
Stedelik 47% 45% 16% 14% 
l\Ietropolitaans 39% 26% 22% 9% 

TOTAAL 
50% 
38% 
27% 
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Hierdie hoe ongeletterdheid en swak kwalifikasies by die ander bevolkingsgroepe, behalwe die 

blankes, kan toegeskryf word aan diskriminerende wetgewing in die verlede, minder 

staatsbystand vir gekleurde kinders as vir blankes, swak kwalifikasies van swart onderwysers, 

swak onderwysgeriewe vir gekleurdes en kinders wat honger skool toe kom ( Wilson & 

Ramphele, 1989: 142-145). 

~ WERKLOOSHEID 

Swak kwalifikasies kan lei tot werkloosheid en werkloosheid veroorsaak materiele nood indien 

die persoon geen reservves het nie. Vir die miljoene Suid-Mrikaners wat onder die minimum 

bestaanspeillewe, beteken dit 'n daaglikse stryd om oorlewing. "Unemployment brings three 

difficulties: sickness, starvation and staying without clothes" (Wilson & Ramphele, 1989:96). 

~ SWAK BESOLDIGING 

Lae h.'Walifikasies kan ook daartoe lei dat die persoon wei 'n werk bekom, maar met swak 

besoldiging. Wilson & Ramphele (1989:45) skryf dat in 'n land waar loonarbeid die primere 

bron van inkomste vir baie mense is, is dit 'n feit dat salarisse wat te laag is om in die werker 

en sy afhanklikes se basiese lewensbehoeftes te voorsien, bydra tot die verarming van die gesin 

en die algemene toestand van armoede in die gemeenskap. 

Uit die bogenoemde bespreking van die oorsake van armoede is dit duidelik dat daar 'n 

verband bestaan tussen die verskillende oorsake en dat die een tot die ander lei of dat die een 

die ander vererger. Dit maak die oplossing van die probleem al hoe meer kompleks. 

Vervolgens word gekyk na die gevolge van armoede. 

2.1.5.2 GEVOLGE VAN ARMOEDE 

Die gevolge van armoede is uiteenlopend en verreikend. Dit raak die mens in al sy fasette. 

Die volgende gevolge van armoede is die mees ooglopende. 

~ GEBREK AAN VOLDOENDE LANDBOUGROND 

In die landelike gebiede, waar groot hoeveelhede mense van landbou afhanklik is vir hul 

bestaan, was dit veral in die voormalige tuislande waar die bevolkingsdigtheid so hoog was dat 

daar nie 'n bestaan gemaak kon word op die beskikbare grond nie. In 1980 was die 
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bevolkingsdigtheid in die destydse Noord-Transvaal (buite die tuislande soos dit onder die 

vorige regering bestaan het), 11 persone per vierkante kilometer, terwyl dit in Lebowa 65, 

Gazakulu 74 en in KwaNdebele 193 was. Een van die redes vir die hoe bevolkingsdigtheid in 

die tuislande, was die beleid van die regering om swart verstedeliking teen te werk en om 

mense sonder 'n werks- en verblyfspermit terug te stuur na die tuislande. Een van die gevolge 

van die hoe bevolkingsdigtheid was die versnippering van die beskikbare landbougrond in 

onekonomiese eenhede, met gevolglike armoede (Wilson & Ramphele, 1989:36-40). 

'n Ander aspek wat in gedagte gehou moet word, is dat onder die vorige regering, 87% van 

die land eksklusiefvir blankes gereserveer is. Die aantal persone wat uit hierdie gebiede 

verskuif is, is ongeveer 4 miljoen (Beijing Conference Report, 1994:22). Dit het tot gevolg 

gehad dat hulle soms die grond verloor het waar hulle geslagte lank gewoon het en verskuif is 

na die oorblywende 13% van die land. Dit het groot ongelukkigheid en ook armoede 

veroorsaak. 

~ GEBREK AAN BRANDSTOF 

Vir die persoon wat in armoede verkeer is brandstof' n duur en soms onbekombare 

kommoditeit. In die stedelike gebiede is elektrisiteit gewoonlik bekombaar, maar nie 

noodwendig bekostigbaar nie. In die plakkerskampe rondom die stede, asook in die landelike 

gebiede is elektrisiteit net nie beskikbaar vir alma! nie. Terwyl die Republiek van Suid-Afrika 

60% van Mrika se elektrisiteit opwek, het byna twee derdes van die totale bevolking nie 

toegang tot elektrisiteit nie (sien Tabel4). Dit beteken dat ander vorms van brandstof soos 

hout gebruik moet word, wat weer lei tot die totale uitroeiing van natuurlike bos in sommige 

gebiede. Dit lei weer tot gronderosie, verarrning van die grond, kleiner oeste en groter 

am10ede. Waar natuurlike brandhout nie meer beskikbaar is nie, moet dit aangekoop word, 

dikwels teen onredelike pryse, wat weereens die ellende van die arm persoon vererger (Wilson 

& Ramphele, 1989:44-46). 

~ GEBREK AAN WATER 

Die gemiddelde stedeling beskou lopende water in die huis as die normale. In die landelike 

gebiede lyk die prentjie egter heelwat andersen is daar soms een waterkraan vir 760 mense, 

daar moet kilometers ver geloop word om water te gaan haal, of daar is slegs besoedelde water 

beskikbaar. Soms moet water ten duurste aangekoop word, byvoorbeeld teen pryse wat 10 tot 
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60 maal hoer is as wat in blanke munisipale gebiede betaal word. Dit is inderdaad duur om 

arm te wees (Wilson & Ramphele, 1989:48-50). 

Volgens data wat deur Eskom vrygestel is, is die beskikbaarheid van water en elektriese krag 

aan die bevolking van landelike en stedelike gebiede as volg: (Beijing Conference Report, 

1994:21) 

TABEL 4: TOEGANKLIKHEID VAN BASIESE DIENSTE -1993 

DIENSTE LANDELIK STEDELIK 
\Vater in huis 13% 74% 
Spoeltoilette 8% 64% 

I Elektrisiteit in huis 13% 51% 
Gemeenskaplike waterkrane 55% 32% 

I Straatli~te 7% 59% 

~ GEBREKAA1V VOEDSEL 

Die Republiek van Suid-Afrika is een van die weinig Iande in die wereld wat voedsel op 'n 

gereelde basis en in groot hoeveelhede uitvoer. Ten spyte hiervan is wanvoeding, 

ondervoeding, kroniese gebrek aan voedsel en 'n hoe sterftesyfer as gevolg van hierdie 

toestande aan die orde van die dag by sommige bevolkingsgroepe. Statistieke vir 1985 toon 

aan dat 43% van landelike swart kinders tussen die ouderdom van 1 en 5 jaar oud ondergewig 

was, teenoor slegs 16% van stedelike blanke kinders in dieselfde ouderdomsgroep. Verder is 

gevind dat 'n gebrek aan prote!ne en vitamines op groot skaal voorkom in die dieet van veral 

landelike swartes en dat daar 'n omgekeerde verhouding bestaan tussen inkomste en wan- en 

ondervoeding (Wilson & Ramphele, 1989:103-105). 

~ GEBREK AAN BEHOORLIKE BEHUISING 

Veral in die stedelike gebiede is daar 'n drastiese tekort aan behuising veral vir swartes. Dit lei 

tot grootskaalse plakkery oftot oorbewoning van bestaande huise. Oor die land is daar gevind 

dat tot 16 gesinne een huis bewoon, dat meer as een gesin soms een kamer bewoon en dat in 

die gevalle geen privaatheid en geen respek vir mekaar is nie. 
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Tesame met die oorbewoning van bestaande huise, is die voorsienig van waterpunte en toilette 

dikwels onvoldoende. Verder veroorsaak die swak infrastruktuur in die swart woongebiede 

asook die onrustoestande dat vullisverwydering en herstelwerk aan byvoorbeeld rioolstelsels 

nie voldoende is nie of glad nie meer uitgevoer kan word nie. Dit lei tot onhigieniese 

omstandighede wat siektes in die hand werk (Wilson & Ramphele, 1989: 126-131 ). 

~ ~flSDAAD EN ONRUS 

Een van die mees opsigtelike gevolge van armoede is 'n toename in misdaad, waar basiese 

lewensmiddele soms deur diefstal bekom word, maar ook waar aanrandings, verkragtings en 

moord as gevolg van die frustrasie en magteloosheid wat deur armoede veroorsaak word, 

hoogty vier (Wilson & Ramphele, 1989: 152). Die onrusgeteisterde gebiede aan die Oosrand, 

soos Thokoza en Daveyton, was op 'n stadium feitlik daagliks in die nuus. Die oorsake van die 

onrus kon moontlik verb and gehou het met die politieke situasie en 'n sterk kriminele element, 

maar sekerlik ook met die armoede in daardie gebiede. 

~ SIEKTES EN STERFTES 

Wanneer gesinne of individue voortdurend blootgestel word aan gebrekkige voedsel, water, 

behuising en brandstof, is die gevolge dikwels dat hul gesondheid daaronder ly. Dit kom 

duidelik na vore in die hoe sterftesyfer vir kinders onder 1 jaar, vera! onder swartes. Vir die 

tydperk 1981-1985 was die Infant Mortality Rate (IMR) tussen 95 en 124 per honderd babas 

vir swartes, tenvyl die syfer vir Kleurlinge 52, Indiers 18 en vir blankes 12 was (Wilson & 

Ramphele, 1989:108). Syfers vir 1991 toon 'n daling van die IMR aan, naamlik 70 vir swartes, 

42 vir kleurlinge, 11 vir Indiers en 8 vir blankes (Beijing Conference Report, 1994:32). 

Siektes wat die meeste kindersterftes by swartes veroorsaak is longontsteking, gastroenteritis 

en masels, asook tering en kwashiorkor. Al hierdie siektes kan gekoppel word aan wan- en 

ondervoeding, wat die natuurlike weerstand van die liggaam verlaag. Verder neem siektes 

soos cholera, geelkoors en maagkoors soms epidemiese afmetings aan, as gevolg van swak 

sanitasie en watervoorsiening (Wilson & Ramphele, 1989: 113). 

Baie van hierdie siektes kan voorkom word deur gebalanseerde voeding, behoorlike sanitasie 

en suiwer drinkwater, asook deur primere gesondheidsorg byvoorbeeld inentings teen siektes. 

Vir die werklike arm persoon is dit egter nie altyd bekostigbaar ofbekombaar nie (Wilson & 

Ramphele, 1989: 115-120). 
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2.1.6 SAMEV ATTING 

Wanneer na die omvang, oorsake en gevolge van armoede in die Republiek van Suid-Afrika 

gekyk word, is dit byna oorweldigend en ontstaan die vraag of enigiets omtrent die probleem 

gedoen kan word. Verder is die vraag of die maatskaplike werker enige insette in hierdie 

verband kan !ewer, behalwe om kos en klere uit te dee!. Wilson & Ramphele (1989:258) is 

baie duidelik hieromtrent: "Power lies at the heart of the problem of poverty in southern 

Africa. Without it those who are poor remain vulnerable to an ongoing process of 

imp(JI'erishment. '·' Dit beteken dat indien die proses van verarming gestuit wil word, die 

betrokkenes bemagtig moet word. 

Voordat bemagtiging bespreek word, gaan een van die oorsake van armoede, naamlik 

werkloosheid, eers in groter detail bespreek word. 

2.2 WERKLOOSHEID 

2.2.1 INLEIDING 

Daar word geraam dat ongeveer 500 miljoen mense wereldwyd werkloos is, wat beide 

amptelike en nie-amptelike syfers behels. Dit sluit ongeveer 40% van Afrika se arbeidsmag in. 

In die Republiek van Suid-Afrika is werkloosheid nie eweredig versprei nie. Sekere groepe is 

meer kwesbaar as ander, byvoorbeeld gestremdes, vrouens, persone met swak kwalifikasies, 

swart persone onder die ouderdom van 34 jaar, vera! skoolverlaters, persone wat op die 

platteland woon en persone wat in die geesteswetenskappe gekwalifiseer is (Uys & Marais 

1991:23-24). Balloch, Hume, Jones & Westland (1985:3-6), asook Briar (1988:6-9) se 

ondersoeke staaf hierdie gegewens. Hierdie skrywers voeg ander kwesbare groepe ook by, 

naamlik die werker ouer as 50 jaar, psigies gestremdes en seksueel afwykendes. 

2.2.2 DEFINISIES VAN WERKLOOSHEID 

Hofmeyr ( 1985 :4-5) beskryf verskillende tipes werkloosheid byvoorbeeld openlike 

werkloosheid, verskuilde werkloosheid, openlike onderbenutting en verkeerde plasings. Vir 

die doeleindes van hierdie studie word slegs gekonsentreer op openlike werkloosheid en 
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openlike onderbenutting. 'n Werklpse persoon word as volg omskryf: "'n Persoon wat 

verkies om te werk en aan die volgende wreistes voldoen: 

Het nie die afgelope 7 dae vir meer as 5 ure gewerk nie. 

Het die L?fgelope maand proheer om 'n werk te hekom. 

~ Is in staat om 'n werk binne 7 dae le aanmar. 

~ Is 16-6-1 jaar oud in die geval van mans en 16-59 jaar oud in die geval van vrouens" 

(Levin & Du Plessis, 1986:3). 

Hofmeyr se studie dui daarop dat werkloosheid nie noodwendig net veroorsaak word deur te 

min werksgeleenthede nie. 'n Baie belangrike bydraende faktor tot werkloosheid is die keuse 

wat werkloses uitoefen om 'n spesifieke werk te aanvaar al dan nie. Redes hoekom spesifieke 

soorte werk nie aanvaar word nie hang nou saam met salaris, afstand van die huis af, gevaar en 

onaangename werksomstandighede (Hofmeyr, 1985:1 09-112). 

Wanneer daar na statistieke ten opsigte van werkloosheid gekyk word, moet dus in gedagte 

gehou word dat sommige mense verkies om werkloos te wees, ten rninste totdat 'n "beter" 

opsie hom voordoen. 

2.2.3 STATISTIEKE TEN OPSIGTE VAN WERKLOOSHEID 

Werkloosheid is 'n wereldwye probleem, wat al oor dekades strek en vermoedelik al hoe 

groter afmetings aanneem. Sunley & Sheek (1986:7) skryfdat die werkloosheidsyfer in 

Amerika gedurende 1981/82 hoer as 10% was en dat vanaf 1979 tot 1984 11,5 miljoen 

Amerikaners werkloos geraak het. White (1987:3) beskryf die werkloosheid onder jeugdiges 

in Engeland en volgens hom was daar ten tye van sy studie meer as een miljoen werklose 

persone onder die ouderdom van 25 jaar. 

In die Republiek van Suid-Afrika lyk die situasie geensins beter nie. Studies wat op 

verskillende plekke in die land gedoen is, toon 'n somber prentjie. 
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Levin & Du Plessis (1986:2) se studie oor werklose swart persone in die Port 

Elizabeth!Uitenhage gebied, toon 'n werkloosheidskoers van 54,3% in Augustus 1986. 

Terselfdertyd kon 25% van die ekonomies aktiewe groep as ekonomies onderbenut beskou 

word, met ander woorde hulle het net enkele dae per week gewerk. In 'n soortgelyke 

ondersoek in die Vaaldriehoek, het Levin & Slabbert (1989:2) bevind dat 33,3% van die swart 

bevolking werkloos was. 

Op nasionale vlak toon statistieke 'n werkloosheidskoers van 23,3% in 1986 en 19,5% in 1987 

(Nasionale Mannekragkommissie, 1988:5). In reele syfers was dit 1,4 miljoen werkloses in 

1986 en 1.2 miljoen in 1987. In 1991 het werkloosheid naastenby 2,5 miljoen arbeidsmaglede 

beloop, in 1992 was dit 5,4 miljoen en in 1993 word dit geraam op 6 miljoen (The Star, 15 

Maart 1993). Hierdie syfer sluit nie diegene in wat in die informele sektor werk en ekonomies 

onderbenut is nie. Moolman (1993 :8) noem dat van die potensieel emplojeerbare jeugdiges 

(16-30 jaar oud) 52% werkloos is, wat ongeveer 3 miljoen mense is. 

Statistieke wat deur die Wereldbank vrygestel is word in tabel 5 weergegee. Dit sluit persone 

in tussen 16 en 64 jaar en dui syfers aan ten opsigte van 'n "beperkte definisie" van 

werkloosheid (persone wat aktiefwerk soek of tot onlangs gesoek het), asook ten opsigte van 

die groep wat al moed opgegee het en nie meer aktiefwerk soek nie (Beijing Conference 

Report, 1994:20). 

TABEL 5: WERKLOOSHEID-1993. 

GROEP BEPERKTE DEFINISIE OMVATTENDE DEFINISIE 
Vroue Mans Vroue Mans 

Swart 17.9 14.6 44.2 33.6 
Kleurling 18.4 12.5 24.8 17.7 
Asier 9.1 7.1 16.7 8.1 
Blank 3.9 2.7 5.6 3.6 
Totaal 14.7 11.5 35.2 25.7 

Volgens die Afrikaanse Handels Instituut se Ekonomiese Voorskou in 1993, sou werkloosheid 

in Suid-Afrika in die volgende 18 maande met 'n verdere 500 000 mense styg, wat beteken dat 

die algehele styging in werkloosheid in die tydperk 1990 tot 1994 meer as 2 miljoen mense sou 

beloop (Sake Rapport, 30 Mei 1993). 
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Uit bogenoemde syfers blyk dit dat werkloosheid in Suid-Afrika vanaf 1987 drasties 

toegeneem het en indien die Afrikaanse Handels Instituut se voorspellings korrek is, is die 

einde nog glad nie in sig nie. 

2.2.4 OORSAKE VAN WERKLOOSHEID 

Sadie (1991: 8-14) bespreek vier oorsake van werkloosheid in die Republiek van Suid-Afrika. 

~ DIE EKONOMIE!}'E FAKTOR 

Die skrywer wys daarop dat die Suid-Afrikaanse ekonomie na Wereldoorlog II 'n opwaartse 

swaai getoon het tot in 1974, waarna die ekonomiese groei dramaties afgeneem het tot 1% in 

1990 en tot 'n negatiewe groeikoers daarna, met 'n gevolglike verlies aan arbeidsgeleenthede. 

~ DIE POLITIEKE FAKTOR 

Die politieke onrus in die Republiek van Suid-Afrika, die georganiseerde anti-apartheid aksies 

vanuit die buiteland, asook kulturele-, akademiese-, sport-, finansiele- en handelsboikotte teen 

die land, het ekonorniese vertroue in die land en ook ekonomiese vooruitsib>ie 'n gevoelige 

knou gegee. Buitelandse beleggers het onttrek, binnelandse ontwikkelaars was versigtig en so 

is minder en rninder werksgeleenthede geskep. Na die verkiesing in 1994 het baie van hierdie 

faktore verander, maar geweld en krirninaliteit veroorsaak steeds dat beleggers skrikkerig is 

om in die land te bele. 

~ AflLITANTE ARBEIDSBErYEGINGS 

'n Verdere faktor wat die Suid-Afrikaanse ekonomie knou, is die soms onredelike eise wat 

deur die vakunies gestel word en wat gepaard gaan met stakings, boikotte, wegbly-aksies en 

geweld. Sadie ( 1991 : 11) no em dat die unies aangemoedig is om onredelike eise te stel en 

aksies te loods met die doel om die apartheidsregering tot 'n val te bring. Hierdie was dus 

politieke maneuvres wat nie suiwer tot voordeel van die werknemer uitgevoer is nie. Na die 

algemene verkiesing in 1994, is verwag dat hierdie aksies sou verrninder, maar dit het nie 

gebeur nie en word steeds buitensporige eise deur die vakunies gestel. Die gevolg is dat rninder 

mense in diens geneem word teen hoer salarisse, maar met gevolglike groter werkloosheid. 
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~ DIE DEA/OGRAFIESE FAKTOR 

Volgens Sadie (1991: 13) word 'n land se arbeidsmag in vier groepe verdeel naamlik: 

1. Entrepeneurs, bestuurders en uitvoerende beamptes. 

2. Hoogs opgeleide persone. 

3. Semi- opgeleide persone. 

4. Onopgeleide persone, die informele sektor en 'n dee! van die werklose groep. 

Die Suid-Afrikaanse arbeidsmag is baie swak voorsien in Groep 1 (2,5%), waar die oorsprong 

van werkskepping, ekonomiese ontwikkeling en groei is. Ook in Groep 2 (12,2%) is 'n totale 

ondervoorsiening aanwesig, terwyl Groepe 3 (34,9%) en 4 (50,4%) saam 85% van die land se 

arbeidsmag uitmaak. Hierdie ooraanbod van semi- en onopgeleide werkers, in teenstelling met 

'n ondervoorsiening van entrepeneurs, wat die werksgeleenthede moet skep, veroorsaak 'n 

totale wanbalans in die vraag na en aanbod van werksgeleenthede. 

Uit die bogenoemde faktore is dit duidelik dat werkloosheid 'n uiters komplekse probleem is 

en dat die skepping van meer werksgeleenthede nie alleen die probleem sal oplos nie. Verskeie 

faktore sal aandag moet geniet voordat hierdie probleem iets van die verlede is. Dit word later 

verder bespreek in hoofstuk 2, paragraaf2.2.6. 

2.2.5 GEVOLGE VAN WERKLOOSHEID 

Die gevolge van werkloosheid is wyd en uiteenlopend en raak die mens in sy totaliteit. 

~ EFFEK OP DIE INDIVIDU 

\Verkloosheid raak die individu op 'n verskeidenheid vlakke byvoorbeeld: 

c::> Finansieel 

'n V erlies aan inkomste kan onmiddellik 'n verlaging in lewensstandaard veroorsaak wat 

manifesteer in 'n gebrek aan kos, klere, behuising en mediese versorging, asook 'n verhoging 

van die skuldlas en die nie- betaling van huishuur en elektrisiteitsrekenings (Uys & Marais, 

1991 :24). Balloch et al (1985: 56) onderskryfbogenoemde en noem dat materiele gebrek en 

die vereffening van skuld die grootste onmiddellike probleme van die werkloses is. Hier kan 

miskien genoem word dat die noodhulpskema soos dit deur die Departement van Welsyn 
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toegepas word, geen voorsiening maak vir die betaling van skuld nie. Dit is 'n ernstige 

probleem vir persone wat aansoek doen om materiele hulp. 

¢ Vryetyd 

'n Persoon wat werkloos raak, beleef skielik die afwesigheid van verpligte aktiwiteite wat sy 

lewe struktureer. Hy het skielik te veel tyd en te min geld om die tyd sinvol te benut. 

Vir die jeugdige werklose, wat na sy skoolopleiding nie werk kan kry nie, is die frustrasie 

hieraan verbonde genoeg om sy moraal permanent te knou. Dit is 'n tyd in die mens se lewe 

wat gekenmerk word deur hoe vlakke van energie en entoesiasme, die wil om sy vermoens uit 

te toets en te verbeter en om homselfte bewys tussen volwassenes. Indien hierdie behoefte 

aan selfvervulling en selfstandigheid gekortwiek word, kan dit lei tot gevoelens van 

minderwaardigheid, verydeling en woede, asook tot bende- aktiwiteite, seksuele wanpraktyke 

en dwelmmisbruik (Uys & Marais, 1991 :24-26). 

Alle werklose jeugdiges neem gelukkig nie deel aan bogenoemde uitspattighede nie. Daar is 'n 

groot groep wat deur hul familie ondersteun word terwyl bulle wag op 'n geskikte werk en 

hoewel hulle ook baie verveeld en gefrustreer raak, lei dit nie noodwendig tot negatiewe 

gedragspatrone nie (Moller, 1991:35). 

¢ Sosiale isolasie 

Werkloosheid beteken dat mense se sosiale kontakte beperk word, beide kwantitatief en 

bvalitatief, wat sosiale isolasie tot gevolg kan he. Sosiale isolasie het dikwels 'n afname aan 

sosiale status tot gevolg en die stigmatisering van die werklose persoon. Verder beteken die 

verandering van rolle, byvoorbeeld die van broodwinner en werknemer na die van werklose, 

dat die persoon se selfbeeld daaronder ly (Uys & Marais, 1991 :24). 

¢ Sielkundige aspekte 

'n Persoon wat sy werk verloor het, gaan dikwels deur die volgende fases van verlies naamlik: 

ongeloof, woede, optimisme, pessimisme en uiteindelik totale moedeloosheid. Dit kan lei tot 

ernstige depressie en selfinoord (Moller, 1991 :34). 
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Sunley & Sheek (1986:12) skryfdat die werklose persoon soms depressiefis, 'n preokkupasie 

met selfmoord toon en angsaanvalle beleef. Gedragsafwykings wat dikwels voorkom is 

voortdurende moegheid, oormatig baie slaap of slaapstoomisse, onvermoe om daaglikse take 

uit te voer, 'n neiging tot ooreet, onttrekking van sosiale kontakte, ononderbroke televisie kyk, 

asook die verwaarlosing van persoonlike versorging en voorkoms. 

Verder gebeur dit dikwels dat persone irrasionele besluite neem en oensk)'nlik 

onverantwoordelik optree, byvoorbeeld om onmiddellik na sy afdanking, na 'n ander dorp te 

verhuis - dikwels met verreikende finansiele en ander implikasies. 

A an die ander kant gebeur dit ook dat werklose persone deur sommige of al die bogenoemde 

fases gaan en aan die einde merkwaardige vindingrykheid aan die dag le om die krisis van 

werkloosheid te oorkom. Sommige werkloses se selfbeeld word nie permanent afgetakel nie, 

hulle word uiteindelik meer selfstandig as gevolg van die krisis en hulle ontdek hul eie krat,rte 

en moontlikhede (Moller, 1991 :34). 

c::> Fisieke probleme 

Sunley & Sheek (1986: 10-11) skryf dat daar 'n definitiewe positiewe korrellasie bestaan tussen 

werkloosheid en gesondheidsprobleme. Studies het aangetoon dat met 'n 1% verhoging in 

werkloosheid in 'n spesifieke area, daar onder andere 'n 2-4% toename in hospitalisasie was, 

asook 'n verhoging van 1,9% in sterftes te wyte aan hartprobleme, lewerprobleme en 

stresverwante siektes. Verder word swanger vroue, tesame met hul ongebore of pasgebore 

babas, swaar getref deur wanvoeding wat die gevolg is van werkloosheid. In Suid-Afrika 

word die aantal persone wat aan wanvoeding ly geskat op 2,3 rniljoen, waarvan 40% tussen 6 

maande en 5 jaar oud is, en 8% swanger en lakterende vroue is (Beijing Conference Report, 

1994:34). 

~ EFFEK OP DIE GESIN 

Werkloosheid het oor die langtermyn verreikende gevolge vir die gesin. Venter ( 1991: 29-31) 

verwys na verskillende studies wat in die verband gedoen is. Volgens die studies word die 

volgende dimensies van gesinsfunksionering negatief geraak deur werkloosheid: 
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¢ Probleemoplossing 

Die gesinslede van werklose gesinne tree in sommige gcvalle minder sistematies en doelgerig 

op tydens probleemoplossing as die lede van werkende gesinne, want laasgenoemde beskik 

soms oor beter probleemoplossende vaardighede. 

c:> Kommunikasie 

Werkloosheid het dikwels 'n uiters nadelige uitwerking op die kommunikasie tussen man en 

vrou. Dit lei later tot rusies, aggressie en selfs geweld. Ook die kommunikasie tussen vader en 

kind word nadelig geraak. Die kinders onttrek hulle mettertyd aan die vader, vanwee hul vrees 

vir konflik en verlies aan respek vir hom. 

c:> Rolle 

Werkloosheid lei soms tot drastiese veranderinge in gesinsrolle. Wanneer die vrou werk en die 

man die huishouding oorneem, kan dit daartoe lei dat hy sy outoriteit verloor, hy die beheer 

oor die finansies verloor en as gevolg van veranderinge wat hy in die huishoudelike reels 

aanbring, hy die kinders kan benadeel. 

c:> Affektiewe response 

In die beginfase van werkloosheid spandeer gesinslede meer tyd saam met mekaar, maar met 

verloop van tyd onttrek die vader hom soms en die verskillende gesinslede raak al hoe meer 

onbetrokke by mekaar. Soms, wa1meer alkoholmisbruik 'n probleem by die man raak, word 

ook sy seksuele verhouding met sy vrou negatiefbe'invloed. 

c:> Dissipline 

Soos die tydperk van werkloosheid toeneem, kan die toepassing van dissipline in die gesin 

verswak. Die rede hiervoor is omdat die man die bestaande reels kan begin verander, hy 

inkonsek-went optree en soms tot geweld oorgaan. 

c:> Algemene gesinsfunksionering 

Werkloosheid be'invloed die gesinskohesie in sommige gevalle negatief, sowel as die gevoelens 

van gesinstrots, lojaliteit, vertroue en respek teenoor die gesinsisteem. Verder word die gevoel 

van bevoegdheid en die krag van die gesin as geheel afgetakel. 
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~ EFFEK OP JJJE KINDERS 

Visser (1991: 39-41) haal toetsresultate van 'n RGN- ondersoek aan, asook resultate van 

oorsese ondersoeke, wat betrekking het op die kinders van werklose ouers. Volgens die 

ondersoeke is daar 'n beduidende verskil tussen kinders van werklose ouers en kinders van 

werkende ouers ten opsigte van die volgende aspekte: 

~ Depressie 

Kinders van werklose ouers voel meer dikwels ongelukkig en alleen, hulle oorweeg dit dikwels 

om weg te loop en wens dat hulle dood was. 

~ Spanning 

~1eer kinders uit werklose gesinne ondervind spanning as kinders van werkende ouers. 

Spesifieke simptome wat manifesteer is byvoorbeeld emosionele labiliteit en psigosomatiese 

simptome soos hoofpyn en maagpyn. 

~ Selfevaluasie 

Kinders van werklose ouers is meer geneig om hulself negatief te evalueer as kinders van 

\Verkende ouers. Hulle wens hulle was iemand anders, hulle is ontevrede met hul 

skoolprestasies en dink dat ander mense hulle as dom beskou. 

¢ Verboudings 

Die werkloosheid van ouers kan die kinders se verhoudings negatiefbelnvloed. Hulle is 

minder genee om maats huis toe te nooi, hulle onttrek dikwels van 'n groep en hulle wantrou 

mense meer as kinders van werkende ouers. 

¢ Probleme op skool 

Probleme wat kinders van werklose ouers op skool ondervind, kan in verband gebring word 

met spanning by die kind. Probleme met skoolwerk word ondervind, asook 

konsentrasieprobleme, hoe spanningsvlakke voor toetse en 'n belewenis dat hul ouers nie 

tevrede is met hul prestasies nie. 
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~ EFFEK OP DIE (iEA1EENSKAP 

Uys & Marais ( 1991 :25) noem dat grootskaalse werkloosheid die volgende implikasies vir die 

gemeenskap inhou: 

¢ Finansiele las op die staat 

ln die eerste plek bring werkloosheid 'n verlies aan inkomste vir die staat mee, as gevolg van 

'n verlies aan produktiwiteit en belasting. ln die tweede plek moet die staat meer geld 

spandeer aan mediese en welsynsdienste ten opsigte van die werk1oses. 

¢ Toenemende armoede 

Hoe vlakke van werkloosheid het toenemende armoede tot gevolg, aangesien nie net die 

werklose persoon verarm nie, maar ook sy familie wat dikwels vir hom en sy gesin moet sorg. 

¢ Onrus 

Werkloosheid kan lei tot onrus, veral as die oorsake van werkloosheid as polities van aard, of 

onregverdig ervaar word. 

¢ Misdaad 

\Verkloosheid lei tot 'n toename in misdaad, met die gepaardgaande verhoging in onkostes vir 

die staat ten opsibrte van die polisie, howe en gevangeniswese. 

¢ Alkoholisme 

Die frustrasie wat gepaard gaan met werkloosheid, kan moontlik as 'n oorsaak gesien word vir 

die toename in die aantal sjebeens en toenemende alkoholisme. Hier is ook 'n kringloop ter 

sprake, aangesien 'n alkoholis se werksvermoe aangetas word, sodat hy later nie meer in diens 

geneem kan word nie, al sou daar 'n geleentheid van werk ontstaan. 

¢ Huisvesting 

Een van die byvoordele van indiensneming is soms behuising of' n behuisingsubsidie. Wanneer 

die persoon sy werk verloor, is hy dus ook haweloos en wend hy hom of tot familie, of tot 

plakkery. Grootskaalse plakkery is juis die gevolg van die instroming van werkloses vanaf die 

platteland na die stede. 
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c::> Rassespanning 

Werkloosheid kan rassespanning verhoog, aangesien die verskillende groepe mekaar 

wedersyds aanspreeklik kan hou vir 'n verlies aan of gebrekkige werksgeleenthede. 

c::> Gebrek aan gelyke geleenthede 

Grootskaalse werkloosheid het tot gevolg dat werkgewers net die beste aansoekers kan kies 

vir vakatures. Daar is dus vir hulle geen nodigheid om werksgeleenthede te skep vir 

gestremdes, bejaardes, voormalige gevangenes en swak gekwalifiseerde persone nie. Die 

ongelykhede waaraan hierdie mense normaalweg blootgestel is, word dus net verhoog ten tye 

van hoe werkloosheid. 

Uit die bogenoemde is dit duidelik dat die gevolge van werkloosheid ingrypend is en op 'n 

verskeidenheid vlakke en dimensies voorkom. Vervolgens sal kortliks gekyk word na 

voorstelle om werkloosheid aan te spreek. 

2.2.6 VOORKOMENDE EN REMEDIERENDE STAPPE 0:1\f WERKLOOSHEID 

TEBEKAMP 

Venter (1991 :31) maak onder andere die volgende aanbevelings: 

~ Bevolkingsbeplanning moet hoe prioriteit geniet. 

~ Arbeidswetgewing moet verander word sodat suksesvolle onderhandelings moontlik is en 

stakings en afdankings beperk kan word. (In hierdie geval is die wetgewing intussen 

dienooreenkomstig gev,rysig- Die Wet op Arbeidsverhoudinge het in November 1996 in 

werking getree.) 

~ Opleiding van mannekrag moet verbeter word. 

~ Die onderwysstelsel moet verbeter word. 

~ Stappe moet geneem word om die sanksieveldtog teen die land tee te werk. (Na die 

verkiesing in 1994 is die sanksieveldtog teen die land gestaak.) 
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2.2.7 SAMEVATTING 

Hierdie voorstelle is reeds in 1991 gemaak en intussen het daar heelwat positiewe veranderings 

ingetree. Die werkloosheidsvraagstuk is egter nog nie iets van die verlede nie. Indien na die 

huidige omvang en impak van armoede en werkloosheid in die Republiek van Suid-Afrika 

gekyk word, asook na die voorstelle vir die bekamping van die probleem, is dit duidelik dat dit 

'n uiters komplekse en oenskynlik onoorkomelike probleem is. Die vraag is of die 

maatskaplikewerk-professie enigsins 'n inset in hierdie verband kan !ewer. 

Om 'n antwoord hierop te gee, is dit nodig om kortliks te kyk na die ontstaan van maatskaplike 

werk, die missie van maatskaplike werk ten opsibrte van armoede, asook die definisie en doel 

van maatskaplike werk. 

2.3 l\IAATSKAPLIKE \VERK AS PROFESSIE 

2.3.1 ONTSTAAN VAN MAATSKAPLIKE WERK AS PROFESSIE 

Maatskaplike werk as georganiseerde hulpverlening het reeds aan die einde van die 19de eeu 

ontstaan as gevolg van verstedeliking, industrialisasie en modernisasie in Wes Europa en 

Noord Amerika, asook die gevolglike verbrokkeling van tradisionele steunstelsels soos die 

uitgebreide familie, bure en die breer gemeenskap. Verarmde en minderbevoorregte 

gemeenskappe was die teiken van die maatskaplike werk (Me Kendrick, 1990:1 0). Die 

Hamburg- Elberfeld-stelsel in Duitsland, die Charity Organisation Society in Londen en 

Buffalo (Amerika) en die Settlement Houses in Engeland is voorbeelde van hierdie 

ont\vikkeling (Pieterse, 1976:27-29). 

2.3.2 ONT\VIKKELING VAN MAATSKAPLIKE WERK IN SUlD-AFRIKA 

In Suid-Afrika was die Nederduits Gereformeerde Kerk gedurende die 18de eeu die enigste 

georganiseerde liggaam wat die inwoners van die land geestelik en maatskaplik versorg het. 

Later het ander kerkgenootskappe ook 'n bydrae begin !ewer, asook vroue-organisasies en 

kindersorgverenigings. In 1924 is begin met die opleiding van maatskaplike werkers deur die 

Universiteit van Kaapstad (Pieterse 1976:35-42). 
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Gedurende die dertigerjare is die Carnegie ondersoek na die armblankevraagstuk geloods, 'n 

Volkskongres is in 1934 gehou en in 193 7 is die Departement van Volkswelsyn gestig. Dit 

was hoofsaaklik die armoede vraagstuk wat op verskillende terreine aandag gekry het, 

byvoorbeeld deur die instelling van bosbou- nedersettings, behuisingsmaatreels, 

pensioenskemas vir persone wat ongeskik was vir werk, vir blindes, oudstryders en moeders 

( onderhoudstoelaes ), subsidiering van partikuliere wei synsorganisasies, instelling van 

maatskaplike noodhulp en subsidiering van maatskaplike werkers (Pieterse 1976: 

43-50). 

Hoewel hierdie 'n lofwaardige en noodsaaklike ontwikkeling was, was dit van die begin af 

polities gekleur en noem Me Kendrick (1988: 13) dat die dienste van die Departement 

Volkswelsyn hoofsaaklik op blankes gerig was, wat meer dienste en dienste van · n hoer 

standaard as die ander bevolkingsgroepe ontvang het. 

T esame met die ontwikkeling van hierdie onregverdige bedeling, het maatskaplike werk ook 

volgens Me Kendrick ( 1990:1 0) in twee konflikterende rigtings ontwikkel naamlik: 

~ as 'n humanitere, liefdadigheids, behandelingsgerigte aktiwiteit wat ten doel het om 

individue en gesinne te laat aanpas by die gemeenskap en 

~ as 'n hervormingsgerigte aktiwiteit wat ten doel het om negatiewe aspekte binne die 

gemeenskap te verander. 

Hierdie twee rigtings verteenwoordig twee uiterstes in maatskaplike werk naamlik waar die 

professie gebruik (ofmisbruik) word as 'n agent van maatskaplike beheer, of as 'n agent van 

maatskaplike verandering. In Suid-Afrika was die primere klem van maatskaplike werk tot 

dusver op die professie se rol ten opsigte van maatskaplike beheer. Me Kendrick ( 1990:11) is 

baie definitiefin sy kritiek ten opsigte hiervan: " ..... ifsocial work continues to develop in the 

same broad direction as it has traditionally done, the profession has very little future in South 

African reality". 
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2.3.3 TOEKOMS VAN MAATSKAPLIKE WERK IN SUID-AFRIKA 

Wat is dan die toekoms van maatskaplike werk in Suid-Afrika? McKendrick (1990: 15) spel 

twee hoofriglyne uit naamlik: 

~ dat wegbeweeg word van velkleur sodat aile mense wat kwesbaar is in die gemeenskap, 

gelykwaardige dienste kan verkry en 

~ dat 'n balans verkry word tussen behandeling van die individu en die verandering van die 

gemeenskap. 

In die lig van bogenoemde siening deur Me Kendrick, kan 'n besliste "ja" geantwoord word op 

die vraag of maatskaplike werk 'n inset kan I ewer ten opsigte van armoede en werkloosheid. 

Daar moet egter 'n verandering van denke ("paradigm shift") by maatskaplike werkers geskied 

- daar moet wegbeweeg word van pogings om kliente beter te laat aanpas by hul 

omstandighede en eerder doelbewus gewerk word om individue, groepe en gemeenskappe te 

bemagtig om sodoende self verandering in hul omstandighede te bewerkstellig. Moolman 

( 1993 :5) le enkele beginsels neer vir strategiee wat in die bekamping van armoede en 

werkloosheid in gedagte gehou moet word, onder andere op ekonomiese, maatskaplike en 

organisatoriese vlak. Een van die tien punte wat hy noem, is die volgende: "Die 

seijbemagtiging van die individu en die gemeenskap." Bernstein ( 1991 :223-227) beskryf 

maatskaplike wantoestande, onder andere armoede, oor 'n bree spektrum en vra wat nodig is 

indien gewerk wil word in die rigting van gelykheid en maatskaplike regverdigheid vir alle 

inwoners van die land. Sy kom tot die gevolgtrekking dat beide makro strategiee op bree 

gemeenskapsvlak en mikrovaardighede op individuele en groepbasis nodig is om die probleem 

aan te spreek. Opsommend se sy: "We need to use empowerment theory which applies at all 

levels of practice." 

Meneer D Whaley van die United Nations Development Programme het dit as volg gestel: 

"Poverty education is a realistic and urgent goa/for all societies. Achieving this goal will 

however depend essentially on one factor .. the empowerment rif communities ... " (Toespraak 

gelewer by die nasionale kongres oor "Welfare's contribution to development" op 10 Oktober 

1995, wat gereel is deur die Nasionale Departement van Welsyn.) 
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Dit is dus duidelik dat hoewel die maatskaplikewerk- professie nie die antwoord op die totale 

probleem van armoede en werkloosheid het nie, daar wei insette gelewer kan word op die vlak 

van die bemagtiging van individue, groepe en gemeenskappe. 

Dit is egter nodig om eers te kyk na die definisie en doe] van maatskaplike werk voordat die 

term bemagtiging bespreek word. 

2.3.4 DEFINISIE VAN 1\'IAATSKAPLIKE \VERK 

Die Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1971 sv "maatskaplike werk") omskryf maatskaplike 

werk as: "Professionele handelinge deur 'n maatskaplike werker, wat ten doe! het die 

verhoging van die maatskaplike funksionering van individue, hetsy as enkelinge of in groepe, 

en gerig is op hulle maatskaplike verhoudinge, wat bestaan uit die wisselwerking tussen 

mense onderling en hulle omgewing. " 

Pincus & Minahan (1976:9) definieer maatskaplike werk as volg: "Social work is concerned 

H'ith the interactions between people and their social environment which affect the ability qf 

people to accomplish their life tasks, alleviate distress and realize their aspirations and 

values." 

In die bogenoemde detinisies word die klem gele op die interaksie tussen die mens en 

gemeenskap, asook op die faktore wat verhoed dat die mens sy voile potensiaal bereik. 

2.3.5 DOEL VAN MAATSKAPLIKE WERK 

Volgens Pincus & Minahan (1976:9) is die doe! van maatskaplike werk vierledig naamlik: 

~ om mense se probleemoplossende - en hanteringsvermoens te verhoog; 

~ om mense, hulpbronne, dienste en geleenthede by mekaar uit te bring; 

~ om die menslike en efiektiewe bedryf van sisteme wat dienste en hulp verskaf, te bevorder; 
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~ om 'n bydrae te lewer tot die ontwik:keling en verbetering van maatskaplike beleid. 

Uit die bogenoemde sienings van die skrywers oor die einddoel van maatskaplike werk, is dit 

duidelik dat die persoon in wisselwerking met die gemeenskap sentraal staan en dat die 

ontwikkeling van die vermoe om invloede vanuit die gemeenskap te beheer as baie belangrik 

beskou word. 

Verskillende skrywers het egter die afgelope aantal jare die doel van maatskaplike werk effens 

anders omskryf, met die klem op bemagtiging. Pinderhughes (1983:334) skryfreeds in 1983: 

" ... the treatment goal for all clients may be conceptualized as empowerment- the ability and 

capacity to cope constructively with the forces that undermine and hinder coping, and the 

achievement of some reasonable control over their destiny. " 

Parsons ( 1991 :9) stel dit as volg: "The author seeks to define the common goal of social work 

activities as empowerment of client systems. " 

Gutierrez en Ortega (1991 :25) skryf: "The goal of social work practice is to help individuals 

to develop the capacity to change their situations. " 

2.3.6 SAMEVATTING 

Bogenoemde skrywers is dus van mening dat die oorkoepelende doel van maatskaplike werk 

bemagtiging behoort te wees en indien dit in verb and gebring word met Bernstein ( 1991: 

223-227) se mening dat bemagtiging noodsaaklik is om armoede te bekamp, dan is dit duidelik 

dat die maatskaplike werk · n definitiewe rol het om te speel in hierdie verband. 

Vervolgens word die konsep "bemagtiging" verder bespreek 
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2.4 BEIVIAGTIGING 

2.4.1 DEFINISIE VAN BEMAGTIGING 

Verskillende skrywers definieer bemagtiging verskillend. Solomon ( 197 6: 19) het haar definisie 

geformuleer vanuit die perspektief van die onderdrukte minderheid en sien bemagtiging as 'n 

verskeidenheid aktiwiteite deur die maatskaplike werker met die doel om die magteloosheid 

wat veroorsaak is deur die stigmatisering van die minderheidsgroep, teen te werk. Sy noem 

spesifiek dat bemagtiging ook behels die identifisering van blokkasies in die proses van 

bemagtiging, tesame met die ontwikkeling van strategiee om die blokkasies te oorkom. 

Pinderhughes (1983:334) beskryfbemagtiging as die ontwikkeling van die vermoe en 

kapasiteit om die magte, wat verhinder dat 'n persoon beheer het oor sy lewe, suksesvol die 

hoof te bied. 

Rappaport (1984:3) en Adams (1990:43) sien bemagtiging as 'n proses waardeur individue, 

organisasies en gemeenskappe beheer verkry oor hullewens. 

Hasenfeld (1987:479) se konsep van bemagtiging beskryfhy as 'n proses waardeur kliente 

hulpbronne ontdek op persoonlike, organisatoriese en gemeenskapsvlak, wat hulle in staat stel 

om groter beheer oor hul omgewing te ontwikkel, asook om hul aspirasies te verwesenlik. 

Die bogenoemde definisies sien alma! die kern van bemagtiging as die ontwikkeling van die 

vermoe om beheer te verkry oor die interne en eksterne invloede wat die persoon se lewe en 

toekoms raak. Om effektiewe beheer oor hierdie invloede te he, is dit nodig om op 

verskillende vlakke bemagtig te word. Hierdie vlakke word vervolgens bespreek. 

2.4.2 VLAKKE VAN BEl\'IAGTIGING 

Gutierrez (1990:24-25) noem dat daar verskillende teoriee oor die vlakke van bemagtiging 

bestaan naamlik: 
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~ Teoriee van bemagtiging op die persoonlike vlak, waardeur die individu gevoelens van 

persoonlike mag en e:ffek:tiewe optrede kan beleef; 

~ teoriee van bemagtiging op die interpersoonlike vlak waardeur persone vaardighede aanleer 

om andere te bernvloed; 

~ teoriee van politieke bemagtiging waardeur die doelstellings van maatskaplike aksie en 

maatskaplike verandering nagestreef word. 

Parsons (1991 :8) sluit baie nou aan by Gutierrez se beskrywing van die verskillende vlakke van 

bemagtiging. Sy skryf dat individue eerstens magteloosheid teenoor die makro- omgewing 

ervaar ten opsigte van die ekonomiese-, politieke-, religieuse-, opvoedkundige-, wetlike- en 

regsisteme, tweedens ten opsigte van die gesin- en portuurgroepsisteme en derdens, indien 

daardie magteloosheid gei:nternaliseer word, met ander woorde op die persoonlike vlak beleef 

word, sien hulle hulself as magteloos. 

Solomon (1976: 17-20) beskryf die magteloosheid op die bogenoemde drie vlakke as 'n 

kringloop. Volgens haar slaag die bree gemeenskapsisteme soms nie daarin om die nodige 

hulpbronne beskikbaar te stel aan 'n gemeenskap nie en as gevolg daarvan ervaar die 

gemeenskap 'n gevoel van magteloosheid. Hoe meer 'n gemeenskap magteloos voel, hoe 

minder kan die gesinne in die gemeenskap daarin slaag om in hullede se behoeftes te voorsien 

en aan hulle ondersteuning te hied. Dit lei daartoe dat die individuele lede geblokkeer word 

om vaardighede aan te leer, om hul selfbeeld te verhoog en om die gesinne te versterk. Dit lei 

weer daartoe dat die gemeenskap ontneem word van sy lede se potensiaal, wat die kringloop 

van nuuts af laat begin. 

Parsons (1991:8) skryf dat hierdie tipe magteloosheid, soos beleef deur die individu of 

gemeenskap, beskryf word as aangeleerde magteloosheid, met ander woorde die persoon is nie 

werklik in kontak met die realiteit nie. Hierdie persone laat toe dat hul eie emosionele, 

intellek:tuele en geestelike ingesteldheid hul verhoed om hul werklike potensiaal te ak:tualiseer. 

Om hierdie magteloosheid teen te werk is die proses van bemagtiging nodig. Parsons 

(1991:10) is die mening toegedaan dat die proses van bemagtiging nie gesien moet word as die 
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oorhandiging van mag van een persoon aan 'n ander nie. Sy haal Staples aan wat bema!:,rtiging 

beskryf as "the process ofgaining power, developing power, taking or seizing power, of 

facilitating or enabling power." In hierdie verb and praat Weyers ( 1988 :65) van 

potensiaalontsluiting wat behels die aktivering of ontsluiting van die potensiaal wat reeds 

aanwesig is by die betrokke individu of gemeenskap. 

2.4.3 VERANDERINGS BINNE DIE INDIVIDU 

Om hierdie proses van bemagtiging te laat realiseer, moet sekere veranderinge binne die 

individu plaasvind. Gutierrez (1990:150) noem dat in hierdie opsig, daar vier sielkundige 

veranderings is wat ter sprake is om van apatie en wanhoop te beweeg na aksie: 

~ Ontwikkeling van 'n belewenis van doeltreffende en kragdadige beheer oor gebeure wat die 

individu se lewe en toekoms raak. Volgens Gutierrez kan hierdie verandering ook beskryf 

word as die versterking van die persoon se egokragte, ontwikkeling van persoonlike mag 

of beheer, ontwikkeling van inisiatief, of die ontwikkeling van die vermoe tot optrede. 

~ Ontwikkeling van groepsbewussyn ten opsigte van die oorsake van probleme. Dit behels 

kennis van hoe politieke strukture die individu en groep se belewenisse bei:nvloed. Die 

ontwikkeling van groepsbewussyn by 'n magtelose persoon, het tot gevolg dat hy die 

probleme van die individu, groep en gemeenskap herdefinieer en dit in verb and bring met 'n 

gebrek aan mag. Sodoende ontwikkel 'n gevoel van gemeenskaplikheid wat daartoe lei dat 

die groep se energie aangewend word om die oorsaak van die probleme aan te spreek, 

eerder as om hul subjektiewe belewenisse te hanteer. 

~ Vermindering van selfulamering. Dit volg logies op die vorige stap, want indien 'n persoon 

die verband insien tussen die invloed van die makro- sisteme en sy eie probleme, hou hy 

homself nie meer so direk daarvoor verantwoordelik nie. Aangesien seltblamering verband 

hou met gevoelens van depressie en immobiliteit, het die bevryding daarvan tot gevolg dat 

persone minder nutteloos voel en meer in staat is om hul situasie te verander. 

~ Aanvaarding van eie verantwoordelikheid vir verandering. Hierdie is 'n noodsaaklike stap, 

want indien die persoon of groep by die vorige stap vassteek, kan hulle al die blaam vir hul 
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probleme op die sisteem plaas en self niks daaraan doen nie. Indien die persoon egter 

verantwoordelikheid neem vir verandering, bestaan die moontlikheid dat sy 

lewensomstandighede kan verbeter. 

Om hierdie veranderings te laat plaasvind het die maatskaplike werker verskillende rolle om te 

vertolk. 

2.4.4 ROLLE VAN DIE MAATSKAPLIKE WERKER 

Gutierrez (1990:151) is van mening dat die helpende verhouding die basis vorm vir 

bemagtiging, waarbinne die maatskaplike werker verskillende rolle moet vertolk, byvoorbeeld 

instaatsteller, organiseerder, konsultant en geesgenoot. Ander rolle wat belangrik is, is die van 

valideerder (Tobias, 1990:357), leermeester en advokaat (Compton & Galaway, 1979:342). 

Enkele van die rolle word nou kortliks bespreek: 

2.4.4.1 INST AATSTELLER 

Volgens Compton & Galaway (1979:340) fokus die rol van instaatsteller daarop om die klient 

te help om krag en vermoens binne hulself te vind om veranderinge te weeg te bring, beide in 

homself en in sy omgewing. Die belangrikste element van hierdie rol is dat die veranderinge 

plaasvind as gevolg van die klient se insette, terwyl die maatskaplike werker slegs · n 

ondersteunende rol speel. 

2.4.4.2 LEERMEESTER 

Compton & Galaway (1979:340) is van mening dat die rol van leermeester onderskei kan word 

van die van instaatsteller, deurdat die leermeester nuwe kennis en vaardighede by die klient 

bybring en ontwikkel. Dit sluit enigiets in van byvoorbeeld kennis oor spesifieke probleme, tot 

by die ontwikkeling van kommunikasievaardighede om sekere instansies te konfronteer. 

Verskeie ander skrywers is ook van mening dat die aanleer van vaardighede en die bybring van 

kennis kardinale aspekte is in die proses van bemagtiging. Pinderhughes (1983 :335) skryf 

byvoorbeeld: "Using empowerment strategies with our clients would emphasize teaching 

them about power dynamics and the systems in which they live." Sy gaan voort deur te 
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beklemtoon dat positiewe gedrag aangeleer moet word, om sodoende kommunikasie te 

verbeter. Parsons ( 1991: 12) glo dat kliente opgelei moet word ten opsigte van kritiese denke, 

kennis en vaardighede en Gutierrez & Ortega (1991 :25) is van mening dat die aanleer van 

interpersoonlike vaardighede net so belangrik is as die ontwikkeling van politieke mag. 

2.4.4.3 KONSULTANT 

Volgens Lewis & Lewis ( 1983: 14) behels konsultasie hulp aan individue, groepe of 

organisasies om hul effektiwiteit te verhoog ten opsigte van die hantering van spesifieke 

persone of die oplossing van langtermyn probleme, asook die aanleer van vaardighede. Die 

konsultant kan onder andere ook hulp bied aan groepe binne die gemeenskap om hul vermoens 

tot selfhelp uit te bou. Die konsultant kan ook optree as die skakel tussen verskillende 

netwerke in die gemeenskap. Hierdie aspek van bemagtiging word baie sterk beklemtoon deur 

Parsons (1991: 14). Sy skryf: "Furthermore, in order for empowerment to occur, it is 

important to link clients with others in similar situations for validation of experience and for 

mutual help and support. " 

2.4.4.4 VALIDEERDER 

Tobias ( 1990:357) skryf dat die hindernisse binne die klientsisteem dikwels onaangeraak gelaat 

word, met die gevolg dat die klient afhanklik bly en die gevoel van magteloosheid voortduur. 

Die maatskaplikewerk- rol wat by uitstek hierdie hindernisse aanspreek, is die van valideerder. 

Die funksie van die valideerder is om die gevoelens, idees, waardes en gelowe van die klient te 

erken as belangrik, eerlik en werklik binne die konteks van die klient se leefwereld. Parsons 

( 1991 : 11) sluit hierby aan en no em dat die erkenning en waardering van die persoon en 

waardering van die persoon se persepsies en ondervindings, noodsaaklik is vir die ontwikkeling 

van 'n goeie selfbeeld, selfVertroue en die belewenis van persoonlike bekwaamheid en 

doeltreffendheid, wat lei tot aktiewe deelnamc aan die soektog na oplossings, in plaas daarvan 

om passiewe ontvangers van hulp te bly. 
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2.4.4.5 ADVOKAAT 

Compton & Galaway (1979:360) beskryf'n advokaat as volg: " ... one who argues for, 

defend<>, maintains or recommend<> a cause or a proposal. " Binne die maatskaplike werk is 

dit dikwels nodig om namens die klient op te tree, veral wanneer hy nog nie voldoende 

bemagtig is om self vir sake te veg nie, byvoorbeeld waar met sekere staatsinstellings of 

organisasies onderhandel moet word wat negatief ingestel is teenoor die klientesisteem as 

sodanig, ofteenoor hulle saak (Compton & Galaway, 1979:348). Dieselfde skrywers waarsku 

egter dat die maatskaplike werker versigtig moet wees om nie sonder die klient se sanksie op 

te tree nie en ook om nie voort te gaan met optrede, wanneer die klient reeds in staat is om dit 

selfte hanteer nie (Compton & Galaway, 1979:363). Pick (1988:369) is van mening dat 

indien nodig, die maatskaplike werker as advokaat soms tot militante optrede moet oorgaan. 

Hy skryf dat in die Suid-Afrikaanse opset, waar sekere groepe se regte hulle ontneem is, die 

werker beslis 'n taak het om gemeenskappe te mobiliseer om hul regte te bekom. Daar kan nie 

heeltemal met hierdie siening saamgestem word nie, aangesien hierdie tipe optrede in die eerste 

plek eerder by die rol van aktivis inpas en nie by die van advokaat nie en in die tweede plek 

moet bogenoemde stelling met baie groot omsigtigheid benader of toegepas word. Veral in die 

hoogs gepolitiseerde Vaaldriehoek, waar onrus, geweld en dood op 'n sekere stadium 

alledaags geword het, behoort militante optrede as heellaaste uitweg, indien enigsins, oorweeg 

te word. 

Die verskillende rolle van die maatskaplike werker ten opsigte van bemagtiging, kan slegs 

binne die helpende verhouding realiseer. Gutierrez ( 1990:151) skryf dat die verhouding gebou 

word op samewerking, vertroue en gedeelde mag en gekenmerk word deur opregtheid, 

wedersydse respek, oop kommunikasie en · n informele opset. Binne hierdie opset is daar 

verskillende komponente van intervensie wat aandag moet geniet. 

2.4.5 KOMPONENTE VAN INTERVENSIE MET DIE OOG OP BEMAGTIGING 

Parsons ( 1991 : 11) is van mening dat bemagtiging gesien moet word as 'n proses wat begin 

deurdat die interaksie met ander mense ondersteuning, wedersydse hulp en waardering vir die 

persoon se persepsies en ondervinding tot gevolg het. Dit lei tot die belewenis van 

selfvertroue en persoonlike bekwaamheid, wat die beginpunt is van die proses van 
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bemagtiging. In hierdie proses is daar ten minste drie belangrike praktiese komponente 

naamlik: 

2.4.5.1 ONTWIKKELING VAN KOLLEKTIWITEIT RINNE GROEPSVERBAND 

Volgens Lang (in Lang & Sulman, 1987:9) bestaan 'n kollektiwiteit uit persone binne 'n 

struktuur, wat oor 'n kollektiewe bewussyn beskik ten opsigte van sekere aangeleenthede en 

wat met mekaar in interaksie verkeer. Parsons ( 1991: 12) sien kollektiwiteit as die proses 

waardeur die energie van individue in 'n geheel saamgesnoer word en die groep in staat stel 

om die heersende onregverdige of onderdrukkende sisteme te konfronteer en te poog om · 

verandering mee te bring. Kollektiwiteit is dus meer as net 'n steunstelsel. Dit is 'n mag wat 

binne groepverband ontstaan en ondersteuning, wedersydse hulp en kollektiewe aksie tot 

gevolg het. 

2.4.5.2 OPLEIDJN(i TEN OPSIGTE VAN KRITIESE DENKE, KENNIS EN 

V AARDIGHEDE 

Parsons (1991:12) gaan van die standpunt uit dat die ontwikkeling van kritiese denke deur die 

proses van dialoog en opleiding ontstaan. Dit geskied deur die interaksie met ander persone in 

'n soortgelyke situasie, met ander woorde binne groepverband. Hierdie komponent van 

bemagtiging word meer volledig in die volgende afdeling bespreek. 

2.4.5.3 ASSESSERING VAN VERMOENS 

Volgens Parsons (1991: 12) is dit noodsaaklik om te glo dat groeplede oor potensiele vermoens 

en vaardighede beskik, wat ontwikkel kan word. Verder moet aangeneem word dat indien die 

nodige ondersteuning en selfkennis ontwikkel word, mense in staat sal wees om korrekte 

keuses te maak ten opsigte van optredes en oplossings. Daar moet dus op mense se potensiaal 

en positiewe aspekte gekonsentreer word en nie op hul swak punte nie. 

Samevattend kan dus gese word dat die proses van bemagtiging vyf stappe behels: (Parsons, 

1991 :13) 
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~ die ontwikkeling van 'n positiewe houding ten opsigte van die vermoe om effektiewe aksie 

te neem; 

~ die ontwikkeling van kritiese denke ten opsigte van dit wat die persoon se lewe be"invloed; 

~ die verkryging van kennis en die ontwikkeling van vaardighede om aksie te neem; 

~ die ontwikkeling van steun en wedersydse hulp binne die groep; 

~ die neem van aksie om verandering te bewerkstellig. 

2.4.6 SAMEV A TTING 

Verskillende skrywers is van mening dat bogenoemde stappe in die proses van bemagtiging 

slegs effektiefbinne die kleingroep kan geskied. In die lig daarvan word groepwerk, met die 

spesifieke doel om bemagtiging te bewerkstellig, vervolgens bespreek. 

2.5 GROEPWERK 

2.5.1 INLEIDING 

Volgens Gutierrez (1990:151) moet die maatskaplike werker, wat bemagtiging as doel het, die 

klient binne die helpende verhouding lei om self oplossings te vind, om mag te ervaar en uit te 

oefen, byvoorbeeld deur rollespel, om te leer om ander te help en om aktiefbetrokke te raak by 

verandering. Hierdie skrywer is van mening dat die beste manier om bogenoemde te bereik, is 

om binne die kleingroep te werk. Aspekte soos sensitiwiteitsopleiding, hulpverlening, 

ontwikkeling van vaardighede en die aanleer van probleemoplossende tegnieke kan binne die 

kleingroep hanteer word. Hierdie aspekte word later meer volledig bespreek. 

In die Jig van bogenoemde siening oor die moontlikc effektiwiteit van groepwerk as modaliteit 

vir bemagtiging, word vervolgens gekyk na 'n definisie van groepwerk. 
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2.5.2 DEFINISIE VAN GROEPWERK 

Toseland & Rivas (1984: 12-13) omskryf groepwerk as volg: "Goal directed activity with 

small groups of people, aimed at meeting socio-emotionalneedo;; and accomplishing tasks. 

T7Iis activity is directed to individual members of a group and to the group as a whole within 

a 5ystem of service delivery." Hierdie definisie kan opgebreek word in die volgende 

komponente: 

2.5.3 KOMPONENTE VAN GROEPWERK 

~ Doelgerit,>te aktiwiteite wat dui op beplande, geordende aktiwiteite deur die groepwerker. 

Die doel van hierdie aktiwiteite is veelvuldig, byvoorbeeld om lede se gedrag te verander of 

om hulle te rehabiliteer, om hulle op te lei, om hulle te help om te sosialiseer en te groei, 

asook om leierskapvaardighede te ontwikkel. Verder kan groepwerkers hul lede in staat 

stel om die maatskaplike omgewing te verander en om groter beheer te verkry oor die 

organisatoriese - en omgewingsisteme wat hullewens beheer. 

~ Werk binne die kleingroep. Die term kleingroep impliseer die moontlikheid vir lede om 

hulself as lede van 'n spesitieke groep te identifiseer, om in noue interaksie met ander lede 

te verkeer en om gedagtes en gevoelens uit te mil deur verbale en nie- verbale prosesse. 

~ Beide behandelings- en taakgroepe. Die groepwerker is dikwels verantwoordelik vir 

groepe waarin die persoonlike behoeftes van lede opgevang word, sowel as taakgroepe 

soos opleidingsgroepe en komitees. Navorser is van mening dat 'n derde tipe groep ook 

van toepassing is, naamlik 'n ontwikkelingsgroep, waartydens die verskillende 

moontlikhede van groeplede uitgebou en ontwikkel kan word. 

~ Tweeledige fokus. Die groepwerker moet voortdurend in gedagte hou dat aktiwiteite 

gerig moet wees op beide individuele lede en die groep as geheel. Beide die lede en die 

groep het sekere ondervindings, ontwikkelingspatrone, behoeftes, doelstellings en 

gedragspatrone wat deur die werker in ag geneem moet word. 
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~ Die groep bestaan binne 'n organisasie wat die groep finansieel moontlik maak, sanksioneer 

en sy doelstellings belnvloed. Die organisasie se beperkings, hulpbronne en beleid rig die 

groep in die bree, maar aan die ander kant kan die groep ook veranderinge in die 

organisasie teweeg bring. 

2.5.4 KEUSE VAN 'N MODEL 

Binne groepwerk as metode in die maatskaplike werk, bestaan daar 'n verskeidenheid modelle 

en benaderings. In hierdie navorsingsprojek is aanvanklik beoog om die persoongesentreerde 

benadering te volg, maar daar is sekere aspekte van die benadering waarmee navorser haar nie 

vereenselwig nie. So is die gebrek aan struktuur en definitiewe Ieiding deur die fasiliteerder, 

wat veral reg aan die begin verwarring, irritasie en negatiwiteit by die groeplede tot gevolg kan 

he, onaanvaarbaar (Corey, 1985:263). Hierdie skrywer sien sy rol as fasiliteerder ietwat 

anders: ''I've found that I am most effective and the group seems to be most productive, when 

there is a stntcture that offers some direction yet grants freedom to the members" (Corey, 

1985:267). Verder le die persoongesentreerde benadering geweldig klem op die taak van die 

fasiliteerder om 'n groei- georienteerde klimaat te skep en is sy oorwegende rol om homself as 

instrument tot verandering te gebruik. Corey (1985:267-268) beskou hierdie taakomskrywing 

as te beperkend vir homself om effektief as fasiliteerder te funksioneer en vat sy siening in 

hierdie verband as volg saam: "I believe in the value ofaction, of therapeutic direction- at 

least at times - of timely interpretations and of more directive skills than are found in the 

person-centred approach. " 

Corey se evaluasie van die persoongesentreerde benadering word onderskryf en word met hom 

saamgestem as hy skryf dat die meeste van die aspekte wat deur Rogers as essensieel beskou 

word in die persoongesentreerde benadering, in elk geval in enige groepwerksituasie van 

toepassing is ofbehoort te wees. Dit is nie voldoende om net te luister, te verstaan, te 

reflekteer en te klarifiseer nie, maar doelgerigte aksie, interprestasie en direktiewe optrede is 

soms nodig vir effektiewe en produktiewe groepwerk (Corey, 1985 :268). 

In die lig van bogenoemde is besluit om eerder die "Mainstream Model" van Papell & Rothman 

(1980) te gebruik, maar om sekere konsepte van die persoongesentreerde benadering saam 
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daarmee te benut, veral omdat daar rondom sekere aspekte heelwat ooreenstemming is tussen 

die persoongesentreerde benadering en die "Mainstream Model." 

V ervolgens word die genoemde model en somrnige konsepte van die persoongesentreerde 

benadering kortliks bespreek. 

2.5.5 DIE "MAINSTREAM MODEL" 

Volgens Papell & Rothman ( 1980:7) ontstaan hierdie model as gevolg van die wisselwerking 

tussen vier konstrukte naarnlik die groep, die groeplid, die aktiwiteite van die groep en die 

werker met die groep. 

2.5.5.1 DIE GROEP (Papell & Rothman, 1980:7-9) 

In hierdie model word die groep gekenrnerk deur gesarnentlike besluitneming ten opsigte van 

doelstellings, onderlinge hulpverlening en lewensgetroue ondervindings. Die groepsinteraksie 

is spontaan en natuurlik met betrekking tot die wyse van komrnunikasie, die inhoud van die 

groepsgesprek en die manier waarop doelstellings bereik word. Die groeplede word gesien as 

onderlinge steunstelsel vir mekaar en die doelstellings word bepaal deur beide die werker en 

die lede. Hierdie proses word gekenrnerk deur belewenisse en gevoelens wat gedeel word en 

deurdat lede moet leer om toegewings te rnaak. Dit word voortgesit wanneer die groep 

besluite neem, probleme oplos en konflik hanteer. 

Behalwe die persoonlike voordele wat die groep vir die lede inhou word die groep se 

betrokkenheid by eksterne aangeleenthede as · n gegewenheid beskou. So word die 

kollektiewe mag van die groep benut om die gemeenskap te bei:nvloed ofte verander en om 

groepsnorme te ontwikkel ten opsigte van gemeenskapseise. 

Verder word dit aangemoedig dat Jede hul onderlinge verhoudings met mekaar buite die groep 

voortsit en dat lede dit wat hulle in die groep leer, internaliseer en gaan toepas in hul 

onderskeie omstandighede. 



50 

'n Kenmerkende eienskap van die groep in hierdie model is die konsep van groepsontwikkeling 

wat gepaard gaan met die ontwikkeling van interne leierskap. Die groep gaan deur 

verskillende stadia en behels aspekte soos groepsgebondenheid, kommunikasie, 

probleemoplossing en die instrumentele benutting van groepsfunksionering. Saam hiermee 

ontwikkel groepstrukture wat die uitbouing van interne leierskap ten doel het en uiteindelik die 

outonome funksionering van die groep fasiliteer. 

2.5.5.2 DIE GROEPLID (Papell & Rothman, 1980:9-1 0) 

In hierdie model word die groeplede gesien as aktiewe deelnemers aan die groepproses en nie 

passiewe ontvangers van dienste nie. Verder is 'n fundamentele aanname dat elke individu die 

potensiele mag het om 'n verskil in die groep te maak en deur die uitoefening van hierdie mag 

word groei en ontwikkeling in die individu bewerkstellig. Die individu word gesien as iemand 

wat sosiale vaardighede kan aanleer en uitbrei deur rniddel van die groepsbelewenis, ongeag 

wat die primere doel van die groep is. 

In beginsel word aanvaar dat die individu die behoefte het om te behoort aan, om 

betekenisvolle bande met ander lede op te bou en om die vermoe te ontwikkel tot empatie en 

identifikasie. In hierdie behoeftes kan voorsien word, ongeag of die groep terapeuties, 

voorkomend of ontwikkelend van aard is. 

Aan die ander kant word klem gele op die individu se belewenis van sy eie individualiteit en sy 

andersheid. Die realiteit en konsekwensies van individuele verskille kan in die groep beleef 

word en lede kan leer om negatiewe groepsbe.invloeding te weerstaan. 

Hierdie model skep die geleentheid vir 'n balans tussen die behoeftes van individuele lede en 

die groep as geheel. Dit bring mee dat negatiewe groepprosesse soos byvoorbeeld 

subgroepvorming en die verwerping van 'n swartskaap, teegewerk of gestaak moet word en 

dat die individu beskerm moet word, al is dit soms ten koste van sekere groepsdoelstellings. 
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2.5.5.3 AKT!fHTEITE (Papell & Rothman, 1980:10-11) 

Die aktiwiteite van die groep word bepaal deur die lede se spontane belangstellings en 

begeertes en word op 'n planmatige wyse ge'implementeer. Hierdie twee elemente naamlik 

spontane oorsprong en planmatige uitvoering van planne, vorm die basiese orientasie ten 

opsigte van al die aktiwiteite in hierdie model. Spontanieteit dui op die kreatiewe vermoens 

van die lede en planmatigheid dui op rasionele probleemoplossing deur die groep, wat sekere 

vaardighede impliseer, asook terugvoering en evaluasie. 

Aktiwiteite word benut as 'n oefening in die hier en die nou en nie as 'n vooruitskouing op 

toekomstige gebeure nie. V erbale sowel as nie-verbale kommunikasie, spel sowel as werk, 

humor sowel as ernstige naderike is alles van toepassing in hierdie model. 'n Tegniek wat hier 

baie effektief toegepas kan word, is biblioterapie, waar van stories, prente en 'n le"vensboek 

gebruik gemaak word (Stutterheim & Kroon, 1991:180). 

2.5.5.4 DIE WERKER (Papell & Rothman, 1980:11-12) 

Die werker wat hierdie model gebruik, moet verskillende rolle kan vertolk byvoorbeeld die van 

instaatsteller, fasiliteerder en leermeester, afuangende van die behoeftes van die groep, die 

individue en die situasie. 

Binne die raamwerk van hierdie model word doelbewus beweeg in die rigting van 

groepsoutonorniteit. Dit beteken dat die werker bereid moet wees om geleidelik grater 

onafuanklikheid aan die groep te gee. Verder veronderstel die natuurlike aard en ontwikkeling 

van die groepproses dat die werker se professionele houding warm, informeel en nie-outoriter 

sal wees. Egtheid, eerlikheid en 'n wegbeweeg van stywe sogenaamde "professionaliteit" word 

voorgestaan, met die oog daarop om die afstand tussen werker en groeplede te verminder. Dit 

lei tot die afbreek van weerstand teen die werker en dit verhoog intimiteit en vertroue tussen 

led e. 

Die werker se informele sty! help die identifikasie- en rolmodelleringsproses aan en word lede 

gehelp om hul eie gevoelens te erken en te hanteer. Die werker kan ook sy/haar eie gevoelens 

dee! met die groep wanneer die situasie dit vereis. 
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Samevattend kan gese word dat die belangrikste taak van die werker is om bande tussen lede 

te verstewig, terwyl hulle aktief aan die groepproses meedoen en terselfdertyd in hul eie 

behoeftes voorsien. 

2.5.6 DIE PERSOONGESENTREERDE BENADERJNG 

Aangesien daar 'n verskeidenheid raakpunte tussen die persoongesentreerde benadering en die 

"Mainstream Model" bestaan, word enkele aspekte van die persoongesentreerde benadering 

vervolgens uitgespel. Hierdie benadering het ontwikkel uit Rogers se geloof in die klient se 

vermoe tot positiewe groei en ontwikkeling indien die regte atmosfeer daarvoor geskep kan 

word (Corey, 1985:248). Die skep van hierdie atmosfeer is die groepleier offasiliteerder se 

taak en behels die volgende aspekte: 

2.5.6.1 ONTWIKKELING VAN VERTROUE BINNE DIE GROEP 

Volgens Corey (1985:250) het 'n atmosfeer van vertroue en aanvaarding tot gevolg dat 

groeplede aspekte van hulself openbaar wat hulle gewoonlik geheim hou en dit lei tot 

veranderde gedrag. Hope & Timmel (Volume 1, 1984: 19) beskryf vertroue as 'n noodsaaklike 

voorvereiste vir enige beweging in 'n groep. Om vertroue egter te laat ontwikkel, is dit nodig 

dat die volgende vier behoeftes van die groep aangespreek word: 

~ aanvaarding; 

~ uitruil van gevoelens en ervarings asook van belangrike aspekte wat aandag moet geniet; 

~ bepaling van doelstellings; 

~ opstel van 'n plan van aksie. 

Tegnieke om vertroue binne die groep te bou, word deur dieselfde skrywers ge"illustreer in 

Volume 2 van hul reeks (1984.:34-42), waar die groeplede gehelp word om die gebeure in hul 

verlede, hul huidige probleme en hul hoop vir die toekoms in verband te bring. Spesifieke 

tegnieke in hierdie verband is "Die lewensrivier" en "Die lewensboom", waar die verloop van 
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die mens se I ewe as 'n rivier uitgebeeld word en spesifieke gebeurtenisse as die vruf,rte aan 'n 

boom uitgebeeld word. 

2.5.6.2 AKTIEWE LUISTER 

Corey ( 1985 :250) skryf dat dit nie voldoende is om net na 'n persoon se woorde te luister nie; 

daar moet ook na die ware betekenis van sy verbale en nie-verbale bydraes geluister word, 

aangesien dit 'n voorvereiste is vir ware empatie en begrip tussen groepleier en groeplede. Vir 

Hope & Timmel (Volume 1, 1984:18) is goeie kommunikasie tussen groeplede noodsaaklik 

om sodoende elkeen se bydrae wat hy kan lewer te maksimaliseer. Tegnieke om groeplede te 

help om te luister word deur hierdie skrywers in Volume 2 van bul reeks (1984:25-33) 

uitgespel, waar veral van rollespel gebruik gemaak word om groeplede bewus te maak van 

verskillende wyses waarop mense luister of nie luister nie. 

2.5.6.3 EMPATIE 

Volgens Corey (1985: 251) is empatie die vermoe om die subjektiewe wereld van ander te 

betree en om hierdie begrip aan bulle oor te dra. Een van die belangrikste gevolge van 

akkurate empatie is dat dit lei tot selfeksplorasie en beter begrip van die self Hope & Timmel 

(Volume 2, 1984: 40) is van mening dat dit noodsaaklik is dat mense van bul eie gevoelens 

bewus moet wees, met ander woorde in kontak met hulself, want dit verb reek ' n apatiese 

bouding en stimuleer inisiatief. Hierdie aspek is baie belangrik, aangesien mense so "gewoond" 

kan raak aan armoede, dat bulle geen ander begeerte bet bebalwe om te oorleefnie. Dit 

veroorsaak dat bulle geen inisiatiefkan neem ofinnoverend kan optree nie, vanwee die risiko 

daaraan verbonde (Swanepoel, 1992:1 0). In dieselfde trant skryf Rappaport, Swift & Hess 

( 1984: 18-19) dat die daaglikse ondervinding van onreg en eksploitasie nie voldoende is om 

mense in beweging te bring nie. Dit is no dig dat bulle 'n persoonlike belewenis van woede, 

verlies of konfrontasie moet deurgaan, voordat bulle gereed is om bemagtig te word. 

2.5.6.4 ONVOORWAARDELIKE AANVAARDJN(i 

Corey (1985:253) is van mening dat hierdie ingesteldheid veronderstel dat die fasiliteerder aan 

die groeplede moet oordra dat by vir bulle omgee, ongeag wie ofwat hulle is. Dit beteken ook 
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dat dit nie gebore mag wees uit 'n behoefte by die fasiliteerder om aanvaar te word nie. 

Swanepoel (1992:33) skryf dat die werker deernis aan die groep moet oordra en tesame met sy 

entoesiasme, kan dit ook entoesiasme by die groep ontlok. Hierdie positiewe ingesteldheid en 

deernis beteken egter nie dat hulle gedrag goedgepraat word nie. lnteendeel, Hope & Timmel 

(Volume 2, 1984:71-74) wys hoe groeplede se gedrag op 'n humoristiese wyse uitgelig kan 

word om sodoende verandering by die individu te bewerkstellig en uiteindelik die beweging 

van die groep as geheel te stimuleer. 

2.5.6.5 OPREGTHEID EN OPENLIKHEID 

Dit beteken om nie vals te wees nie, om nie voor te gee nie, om niks te se wat nie bedoel \vord 

nie, om niks te doen suiwer met die doel om mense se guns te wen nie en om nie agter 

sogenaamde "professionaliteit" te skuil nie (Corey, 1985 :255). Deur opreg te wees stel die 

groepleier 'n voorbeeld vir die groep en word hy die model waarvolgens die groeplede leer om 

selfmeer eerlik te wees. Dit lei daartoe dat groeplede mekaar kan begin kritiseer, wat weer tot 

konflik kan lei. Indien dit korrek hanteer word, lei dit tot groei by die lede en die groep as 

geheel. Hope & Timmel (Volume 2, 1984:63-68) beskryf enkele beginsels en tegnieke om 

positiewe terugvoer te stimuleer in die groep. 'n Belangrike beginsel om te onthou is dat die 

doel van terugvoer altyd moet wees om 'n persoon se optrede meer aanvaarbaar te maak en 

om selfvertroue te bou. 'n Tegniek wat hier gebruik kan word is "J ohari se venster". 

2. 5. 6. 6 RESPEK 

lndien die groepleier respek betoon aan die groeplede, leer hulle om selfrespek te ontwikkel, 

wat weer daartoe lei dat die persoon bewus word van die mag waarvoor hy as mens beskik 

(Corey, 1985:256). 

2.5.6. 7 ONMIDDELLIKHEID 

Volgens Corey ( 1985: 257) word onmiddellikheid beskryf as ''you-me talk". Dit is nodig 

wanneer die groepleier bewus word van onuitgesproke gedagtes en gevoelens in 'n groep wat 

die beweging in die groep strem. 
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2.5.6.8 KONKREETHE/D 

Dit beteken om spesitiek te wees met betrekking tot gevoelens, gedagtes, gedrag en 

bekommernisse (Corey, 1985 :257). Dit is baie belangrik gedurende die eerste fases van' n 

groep wanneer groeplede moet besin oor dit wat hulle wil he uit die groep en bereik in die 

groep. In hierdie geval kan 'n doelbereikingskaal deur elke respondent vir homselfuitgewerk 

word en kan bepaal word of elke respondent sy doelstellings en doelwitte bereik het 

(Compton & Galaway, 1979:419-420). 

2.5.6.9 KONFRONTASIE 

Corey (1985:258) is van mening dat konfrontasie 'n integrate deel van die persoongesentreerde 

benadering uitmaak, maar nie noodwendig konfrontasie op 'n aggressiewe of aanvallende wyse 

nie. Konfrontasie kan op verskeie maniere geskied, maar moet altyd met respek gedoen word 

en met die doel om die persoon van inkongruente gedrag bewus te maak wat sy sterk 

eienskappe blokkeer. Hope & Timmel (Volume 2, 1984: 75-78) beskryfhoe hierdie aspek 

deur rniddel van rollespel hanteer kan word. 

Samevattend kan gese word dat bemagtiging van kliente effektiefbinne die kleingroep kan 

geskied en dat die "Mainstream Model" tesame met sekere aspekte van die 

persoongesentreerde benadering, die raamwerk daarvoor kan bied. 

2.5. 7 TEGNIEKE 

Gutierrez ( 1990: 151) sien die kleingroep as die ideale werksomgewing waarbinne bemagtiging 

kan plaasvind, omdat 'n verskeidenheid tegnieke daarmee gelntegreer kan word. Hierdie 

tegnieke word nou kortliks bespreek. 

2.5. 7.1 BEWUSWORIJ/NG ("Consciousness raising") 

. 
In die proses van bemagtiging is die proses van bewuswording, of die ontwikkeling van 'n 

kritiese bewussyn, 'n noodsaaklikheid. Om krities te kan dink beteken dat die mens sy situasie 

in verhouding tot sy omgewing sien. Dit beteken dat hy nie alles wat met hom en om hom 
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gebeur as finaal en onveranderlik aanvaar nie en dat hy nie ten alle koste "aanpas" by dit wat 

op hom afgedwing word nie. Freire (1974:6) stel dit as volg: " ... when men try to save 

themselves by following the prescriptions, they drown in leveling anonymity, without hope and 

·without faith, domesticated and adjusted" Wanneer hierdie persone egter krities begin dink, 

sien hulle hulself en die gemeenskap vanuit hul eie perspektief en word hulle bewus van hul eie 

potensiaal. "This is the point at which hopelessness begins to be replaced by hope" (Freire, 

1974:13). 

Longres & McLeod (1980:267) gebruik Mitchell se definisie van bewuswording naamlik 'n 

proses waardeur 

~ die vrese van mense verander word in 'n gesamentlike bewuswording van relevante 

maatskaplike probleme; 

~ woede, angs en pyn geverbaliseer word en 

~ beweging na die openbare vlak geskied. 

Hierdie definisie le klem op die verhouding tussen die individu en die gemeenskap, aangesien 

sekere strukture en beleid baie ongerief en pyn vir sekere groepe veroorsaak. Die proses van 

bewuswording is nodig om mense in staat te stel om grater beheer oor hullewens te bekom 

deurdat hulle betrokke raak by die ontwikkeling van 'n nuwe, mensliker bestel. Freire 

( 1974: 18-19) is 'n baie sterk voorstander van die ontwikkeling van 'n kritiese bewussyn by die 

gemeenskap, wat onder andere 'n logiese interpretasie van probleme behels, asook 'n openheid 

by die individu of groep om na werklike oorsake te soek, om vooroordeel uit te skakel, om 

dialoog te voer en om op die goeie uit beide aie ou en die nuwe voort te bou. 

Twee aspekte van bewuswording wat baie belangrik is, is die volgende: 

~ Retleksie ten opsigte van maatskaplike strukture wat die mens sy menslikheid ontneem. 

~ Aksie om bogenoemde strukture te verander. 

(Longres & McLeod, 1980:268). 
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Dit is ef,Jter noodsaaklik dat die twee aspekte hand aan hand gaan, want "action without 

critical reflection and even ·without gratuitous contemplation is disastrous activism" (Goulet 

in Freire, 1974:ix). 

Om bewuswording te laat plaasvind, is dit nodig dat die werker 'n sekere ingesteldheid sal he, 

naamlik om nie outoriter op te tree nie en om deur middel van dialoog sekere doelstellings te 

bereik. Dit beteken dat alle partye gelyk is en wedersyds van mekaar leer. Freire (1974: 127) 

skryf oor dialoog: "Dialogue awakens awareness. Within dialogue and problem-posing 

educator-educatee and educatee-educator go forward together to develop a critical attitude." 

Die werker moet ook bewus wees van die feit dat die heersende ideologie in 'n land moontlik 

verband kan hou met die ongerief en ellende van die mense, dat hierdie ideologiee die basis 

vorm vir bespreking en dat die werker se praktykbeoefening in die lig hiervan bevraagteken 

kan word. Deeglike kennis van die oorhoofse ideologiee wat 'n land se beleid bepaal, is dus 

nodig. Die werker moet daarop bedag wees dat groeplede van mekaar en van die werker kan 

verskil, dat konsensus nie noodwendig bereik sal word nie en dat die werker se posisie en 

menings aangeval kan word (Longres & McLeod, 1980:270-271). 

Die oorhoofse doel van bewuswording kan gesien word as dat groeplede verantwoordelikheid 

vir die probleem van ontmensing binne hulself en binne die gemeenskap aanvaar en aktief 

optree om dit tee te werk of reg te stel. Bewuswording eindig dus nie in besprekings nie, maar 

in aksie. 

2.5. 7.2 ONTWIKKELING VAN ONDERLINGE HULPVERLENING EN 

STEUNGROEPE 

Gutierrez ( 1990: 151) is van mening dat die ontwikkeling van steungroepe en onderlinge 

hulpverlening deur groeplede noodsaaklik is in die proses van bemagtiging. Pinderhughes 

( 1983 :334) sien hierdie aspek as· n prioriteit en Parsons (199l: ll) skryf dat die proses van 

bemagtiging ge"inisieer word deur interaksie tussen persone waar onderskraging, onderlinge 

hulpverlening en erkenning vari mense se sienings en ervarings ondervind word. 



58 

Medvene (in Powell, 1990: 120) skryf in dieselfde trant dat groeplede se persepsie van gedeelde 

probleme een van die hoekstene is van die hulpproses wat in selfuelpgroepe ontstaan. Deur 

middel van selfopenbaring word lede bewus van ander persone met soortgelyke probleme en 

lei dit tot die ervaring van affeksie, aanvaarding en begrip. Dit kan weer lei tot veranderings in 

die pesoon se denke, gevoelens en gedrag. 

Gutierrez, Ortega & Suarez (in Powell, 1990: 219) noem dat betrokkenheid by selfuelpgroepe 

dikwels lede se kragte en vermoens uitbou. Dit lei tot die verhoging van persoonlike, 

interpersoonlike en politieke mag. 

2.5. 7.3 ONTWIKKELING VAN VAARJJIGHEDE 

V erskillende skrywers beklemtoon die ontwikkeling van vaardighede as · n noodsaaklike dee! 

van die bemagtigingsproses. Gutierrez (1990: 152) noem die volgende vaardighede wat 

ontwikkel kan word: probleemoplossing, selfgelding, selfverdediging, ouerskapvaardighede en 

sosiale vaardighede. Parsons ( 1991: 14) voeg konflikhantering by, asook vaardighede op 'n 

breer vlak byvoorbeeld ten opsigte van die werwing van stemme, ontwikkeling van beleid, 

gemeenskapsorganisasie en maatskaplike beplanning. Pinderhughes ( 1983:3 34) is meer 

gemoeid met die ontwikkeling van steunstelsels en sy is van mening dat vaardighede ontwikkel 

moet word om verhoudings te bou, samewerking te bewerkstellig, organisatoriese hindernisse 

te oorkom en om politieke aksie te neem. 

2.5. 7.4 PROBLEEMOPLOSSIN(i 

Beide Gutierrez (1990:151) en Parsons (1991:14) is van mening dat oefening ten opsigte van 

probleemoplossing in die groep 'n noodsaaklike deel van bemat,li:iging is. Aangesien 

probleemoplossing deel vorm van elke mens se daaglikse bestaan, vorm dit deel van die proses 

om beter beheer oor sy lewe te he, indien dit bemeester word. 

Toseland & Rivas (1984:265) noem ses stappe in die proses van probleemoplossing: 

~ Identifisering van die probleem. 
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~ Ontwikkeling van doelstellings. 

~ Dataversameling. 

~ Beplanning. 

~ Besluit op die beste plan. 

~ Implementering van die plan. 

2. 5. 7. 5 ANDER TEGNIEKE EN STRA TEGIEE 

Ander tegnieke en strategiee wat in die bemagtigingsproses gebruik kan word, word 

vervolgens genoem. 

Gutierrez (1990: 151) stel voor dat die onderstaande tegnieke gebruik word: 

~ Aanvaar klient se definisie van die probleem: Deurdat die klient se definisie van die 

probleem aanvaar word, word dit aan die klient oorgedra dat die werker sy persepsie van 

die probleem erken en sy belewenisse aanvaar. Dit plaas die klient in 'n posisie van beheer 

oor die helpende verhouding. 

~ Identifiseer en bou op bestaande kragte: Deur bestaande kragte te identifiseer en daarop te 

bou, word in kontak gekom met die klient se huidige vlak van funksionering en sy huidige 

bron van individuele en interpersoonlike mag. 

~ Analiseer mag/magteloosheid binne die klient se situasie: Dit behels dat die klient se 

belewenis van magteloosheid geanaliseer word om die effek op sy situasie te bepaal en om 

die potensiele mag van die klient te bepaal om die situasie te verander. 

~ Ontwikkeling van vaardighede. Dit is reeds volledig bespreek, maar hier kan bygevoeg 

word dat die werker in hierdie situasie die rol van konsultant en fasiliteerder moet aanneem 
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eerder as die van leerrneester, aangesien laasgenoemde weer die magteloosheid van die 

klient kan versterk. 

~ Mobiliseer hulpbronne en tree op as advokaat indien nodig. Hierdie tegniek word net 

aanbeveel indien die kollektiewe mag van die groep nie veranderings teweeg kan bring nie. 

Hasenfeld (1987:479) noem verskillende strategiee wat die klient se mag kan uitbrei, onder 

andere: 

~ Verskaf informasie oor hulpbronne en die klient se reg om daarvan gebruik te maak. 

~ Leer die klient hoe om dit effektief te gebruik. 

~ Ontwikkel die klient se vermoens en persoonlike vaardighede ten opsigte van die hantering 

van behoe:ftes en die manipulering van sy omgewing. 

~ Leer die klient sekere taktieke om spesifieke doelstellings te bereik. 

In Rappaport, Swift & Hess (1984: 145-172) word verskillende maatskaplike tegnologiee 

beskryfwaardeur gemeenskappe bemagtig kan word om op meso- en makrovlak toe te tree 

om sekere veranderinge teweeg te bring, sonder dat van militante optrede gebruik gemaak 

word. Van die tegnologiee wat moontlik suksesvol gebruik kan word is byvoorbeeld: 

~ Help 'n gemeenskap om hul eie behoeftes en prioriteite vas te stel en om dit aan die 

plaaslike owerheid voor te le. 

~ Stel die gemeenskap in staat om sinvol kommentaar te lewer op openbare aangeleenthede 

deur die daarstelling van inligting oor sake rakende die betrokke gemeenskap. 

~ Bestudeer invloede van buite deur middel van studiegroepe en pas dit aan by eie 

omstandighede en behoeftes. 
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~ Leer lede van die gemeenskap hoe om vergaderings te lei en hoe om effektiewe 

besluitneming te fasiliteer. 

~ Leer gemeenskappe hoe om die openbare mening te beinvloed, byvoorbeeld deur briewe 

aan die plaaslike koerant te skryf. 

2. 5. 7. 6 SELFBEELDBOU 

· n Laaste tegniek wat moontlik hier van toepassing is, veral waar met werklose persone 

gewerk word, is selfbeeldbou. Smidt (1993:37) noem die volgende stappe wat gevolg kan 

word om 'n persoon se seltbeeld op te bou: 

~ Gee aandag aan jou voorkoms. 

~ Stel vas watter betekenis het werk vir jou. 

~ Maak 'n voorraadopname van jou positiewe punt e. 

~ Leer om positiewe taal te gebruik. 

~ Maak 'n lys van al die dinge wat jy wil verander. 

~ Stel doelwitte. 

~ Hou dagboek van suksesse. 

~ Kry temgvoer oor jou positiewe sowel as negatiewe punte. 

~ Werk doelbewus aan 'n positiewe selfbeeld. 
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2.6 SA~IEV A TTING 

Uit die literatuur is dit duidelik dat werkloosbeid, baweloosbeid en armoede · n negatiewe 

spiraal vorm waaruit die individu moeilik kan losbreek, veral as by eers in 'n toestand van 

negatiwiteit, depressie of apatie verval bet. Verskillende skrywers is egter van mening dat die 

maatskaplikewerk-professie in bierdie opsig · n bydrae kan I ewer veral met die oog op die 

bemagtiging van die klient wat in armoede verkeer en spesifiek deur middel van die benutting 

van groepwerk as metode in die maatskaplike werk. 

Die kleingroep word gesien as 'n uiters effektiewe opset waarbinne bemagtiging inisieer en 

fasiliteer kan word, maar dan moet maatskaplike werkers bereid wees om bul vaardigbede ten 

opsigte van groepwerk en verskillende relevante tegnieke uit te bou, bulle moet bereid wees 

om die effek van magteloosbeid op die klient se lewe raak te sien en te aanvaar en die 

organisasie waarbinne bulle funksioneer, moet bereid wees om die werker se pogings tot 

bemagtiging van kliente te ondersteun. O"Neil ( 1992:11) skfyf as volg oor die saak: "Before 

the poor, who have l?ften become helpless and apathetic, can help themselves, they need to be 

empmFered to do so. Therefore ~we need to begin }t'ith the people themselves: helping them to 

regain lost self-esteem, or building the self esteem which they have never had." Hierdie 

stelling word beelbartig onderskryf en is in bierdie navorsingsprojek gepoog om dit te laat 

rea!iseer. 

In die volgende boofstuk word die navorsingsprosedures uitgespel wat op hierdie 

navorsingsprojek van toepassing is. 
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HOOFSTUK 3 

NA VORSINGSPROSEDURES 

3.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word 'n volledige en sistematiese uiteensetting gegee van die prosedures 

wat in die navorsing gevolg is. Die volgende aspekte word bespreek: kwantitatiewe teenoor 

kwalitatiewe navorsing, navorsingsontwe1p, veranderlikes, steekproejneming, 

meetinstrumente, geldigheid, betroubaarhehf, stappe in die navorsingsproses en die 

groepwerkprogram. 

3.2 K\VANTITATIEWE EN KWALITATIEWE NAVORSING 

3.2.1 KWANTITATIEWE NAVORSING 

Kwantitatiewe navorsing word gebruik wanneer daar reeds 'n teoretiese basis oor 'n spesifieke 

verskynsel bestaan, konseptuele ontwikkeling reeds ver gevorder is en hipoteses reeds getoets 

is tydens vorige navorsing (Epstein in Grinnell, 1988:188). Volgens Reid & Smith (1981: 

87-88) is die rol van die navorser in kwantitatiewe navorsing die van 'n objektiewe waarnemer 

wat slegs die inligting verkry wat nodig is om sekere vrae te beantwoord. Die vrae of hipotese 

bly konstant gedurende die navorsing. Prosedures om data te versamel word voor die tyd 

bepaal en word op · n gestandaardiseerde wyse toegepas. Van diegene wat die data versamel 

word verwag om slegs die data te versamel wat in die vraelyste of skedules aangedui word, en 

om nie hul eie menings weer te gee nie. Meting word gedoen deur die veranderlikes op 'n 

skaal te meet en telling van frekwensies te neem. Analise hiervan geskied deur die vergelyking 

van resultate onder verskillende omstandighede (byvoorbeeld met of sonder die onafuanklike 

veranderlike ), deur die verhouding tussen die veranderlikes te bepaal en deur oorsaak en 

gevolg te bepaal. 

In hierdie navorsingsprojek is verskillende vraelyste en meetskale gebruik om die 

kwantitatiewe meting te doen (sien hoofstuk 3, paragraaf3.6). 
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3.2.2 K\VALITATIEWE NAVORSING 

Volgens Epstein (in Grinnell 1988: 187-188) word kwalitatiewe navorsing gebruik om 'n 

gedetailleerde beskrywing van die maatskaplike werklikheid te gee, waar min kennis oor 'n 

onderwerp bestaan en min navorsing in verband met 'n spesifieke terrein gedoen is. Reid & 

Smith ( 1981: 88) noem dat die kwalitatiewe navorser poog om eerstens 'n holistiese begrip 

van die verskynsel te verkry deur byvoorbeeld van deelnemende waarneming en 

ongestruktureerde onderhoude gebruik te maak. Respondente word dikwels nie deur middel 

van 'n steekproef aangewys nie, maar onderhoude word gevoer met beskikbare persone en 

namate kennis van die probleem vermeerder, word besluit wie verder ondervra sal word. 

Dieselfde skrywers (1981 :289-290) noem dat in hierdie tipe navorsing, die navorser begin soek 

vir patrone, temas of georganiseerde konstrukte. Wanneer sodanige patroon of tema blootgele 

word, word 'n analitiese raamwerk daargestel waaruit teoretiese konsepte en hipoteses 

ontwikkel kan word. 

In hierdie navorsingsprojek is kwalitatiewe navorsingsgegewens ingewin binne die raamwerk 

van groepwerk as metode in die maatskaplike werk. Hier is tot 'n groot mate gebruik gemaak 

van deelnemende waarneming en doelgerigte gesprekvoering (Epstein in Grinnell 1988: 189), 

aangesien die navorser terselfdertyd die groepleier was en deurlopend waargeneem het hoe die 

groeplede reageer, groei en ontwikkel binne die groepwerksituasie. Verder is kwalitatiewe 

inligting ingewin deur middel van die plakboeke wat elke groeplid gemaak het asook die 

plakkate en groepwerkverslae, wat meer volledig bespreek word in hoofstuk 4, paragraaf 4.3. 

3.2.3 KRITlEK 

Daar word heelwat kritiek gelewer ten opsigte van beide metodes. Ten opsigte van die 

kwalitatiewe met ode is die kritiek dat dit subjektief is, maklik bevooroordeeld kan wees, nie 

presies is nie en nie oorsaak en gevolg navors nie (Reid & Smjth, 1981 :90). Ten opsigte van 

die kwantitatiewe metode word geargumenteer dat dit slegs 'n dee! van die werklikheid 

weergee, aangesien maatskaplike strukture en heersende waardes nie bevraagteken word nie, 

dat hierdie metode vreemd aan die maatskaplikewerk- praktyk is, aangesien die praktyk meer 

ontdekkend as bewysend van aard is en dat kwantitatiewe navorsing te simplisties van aard is 

om die komplekse maatskaplike werklikheid te beskryf (Epstein in Grinnell, 1988:190-191 ). 
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Laasgenoemde is baie detinitief ondervind in hierdie navorsingsprojek, want die interaksie 

tussen en ontwikkeling van groeplede tydens die groepsessies kan nooit alleenlik deur middel 

van vraelyste en meetskale vasgevang word nie. Daar is 'n rykdom van inligting wat in 'n 

suiwer kwantitatiewe navorsingsprojek net verlore sou gaan. 

Dit is egter moontlik om 'n kombinasie van die twee met odes te gebruik. Epstein (in Grinnell, 

1988: 194) is baie definitief hieroor. Hy skryf dat beide met odes 'n betekenisvolle bydrae kan 

lewer om die maatskaplike werklikheid te verstaan en wanneer die twee saam gebruik word, 

kan 'n beter resultaat verkry word. In hierdie navorsing is van beide met odes gebruik gemaak, 

soos reeds in die vorige twee paragrawe genoem is. 

3.3 NA VORSINGSONTWERP 

3.3.1 DEFINISIE 

Mouton & Marais (1985:32) vergelyk 'n navorsingsontwerp met bouplanne of'n 

argitektoniese ontwerp in die konstruksiebedryf, wat die werklike konstruksieproses 

voorafgaan. Die skrywers is van mening dat die term navorsingsontwerp dus dui op 'n 

bloudruk van die navorsingsprojek wat volg. Reid & Smith (1981 :64) gaan 'n stappie verder 

en beskryf die navorsingsontwerp as 'n oorhoofse plan of strategie waardeur navorsingsvrae 

beantwoord word en hipoteses getoets kan word. 

Grinnell & Stothers (in Grinnell, 1988: 199) sien die navorsingsontwerp in die algemeen as 'n 

eksperiment om te bepaal of daar 'n verhouding tussen spesifieke veranderlikes bestaan. Die 

skrywers is van mening dat daar nooit absolute sekerheid kan bestaan oor oorsaak en gevolg 

nie, maar dat die graad van sekerheid sal afhang van die tipe ontwerp wat gevolg sal word en 

die wyse waarop dit toegepas word. 

Mouton & Marais (1985:33) sluit by bogenoemde siening aan en formuleer die doel van 'n 

navorsingsontwerp as volg: "Die doe/ van 'n navorsingsontwerp is om die hetrokke 

navorsing.~projek sodanig te heplan en te struktureer dat die uiteindelike geldigheid van die 

navorsingshevindinge verhoog word." 
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Samevattend kan dus gese word dat 'n navorsingsontwerp 'n bloudruk of plan van 'n 

navorsingsprojek is, waardeur navorsingsvrae beantwoord, hipoteses getoets en verhoudings 

tussen veranderlikes uitgespel word en wat ten doel het om die geldigheid van die 

navorsingsbevindinge te verhoog. 

3.3.2 SOORTE NA VORSINGSONTWERPE 

Grinnell & Stothers (in Grinnell, 1988:220) beskryfverskillende soorte navorsingsontwerpe op 

'n kontinuum naamlik: 

Verkennend- Beskrywend-Verklarend 

'n Verkennende antwerp word gebruik wanneer min bekend is oor die navorsingsveld, 'n 

beskrywende antwerp wanneer meer bekend is oor die spesifieke veld en 'n verklarende 

antwerp wanneer daar reeds 'n substansiele hoeveelheid navorsing gedoen is in die spesifieke 

veld. 

Binne hierdie kontinuum beskryfdieselfde sk:rywers (1988:219-238) 'n verskeidenheid 

ontwerpe. Onder verkennende navorsing word ontwerpe gebruik wat geen kontrolegroepe 

insluit nie en wat meestal slegs van 'n natoets gebruik maak. 

Onder die beskrywende of kwasi- eksperimentele ontwerpe word die volgende genoem 

(Grinnell & Stothers in Grinnell, 1988:230-235): 

~ 'n antwerp waar beide 'n voor- en natoets gebruik word op beide 'n eksperimentele en 'n 

kontrole groep; 

~ tydstudies; 

~ "patch-up design", waar meer as een onafhanklike verandering by verskillende groepe 

gebruik word en waar 'n kontrole groep ook ingesluit word. 
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Onder die verklarende ontwerpe word die volgende ingesluit (Grinnell & Stothers in Grinnell, 

1988:235-237): 

~ 'n ware eksperimentele ontwerp, waar 'n eksperimentele en kontrolegroep beide 'n voor

en natoets doen, die onathanklike veranderlike slegs by die eksperimentele groep toegepas 

word en voorwaardes van ewekansige steekproefneming en ewekansige toewysing 

nagekom word; 

~ "Solomon Four-group"- hier word van vier groepe gebruik gemaak, twee eksperimentele 

en twee kontrolegroepe. Een eksperimentele en een kontrolegroep doen nie die voortoets 

nie, om die effek van die voortoets uit te skakel; 

~ 'n ontwerp waar beide 'n eksperimentele en 'n kontrolegroep gebruik word, maar geen 

voortoets gedoen word nie. 

Bier is dit nodig om daarop te wys dat bogenoemde uiteensetting nie deur alle skrywers 

onderskryf word nie. Verskillende variasies word gevind en sommige skrywers, soos Reid & 

Smith (1981:66) is van mening dat die manipulering van die onathanklike veranderlike glad nie 

noodsaaklik is in eksperimentering nie. Vir die doeleindes van hierdie navorsing word egter 

volgens Grinnell en Stothers (in Grinnell, 1988:220) se uiteensetting gewerk. 

3.3.3 KEUSE VAN 'N NA VORSlNGSONTWERP 

Strydom ( 1991 :3 5) is van mening dat eksperimentele navorsing 'n definitiewe plek in die 

maatskaplike werk het en dat maatskaplike werkers nie daarvoor hoefterug te deins nie. 

In hierdie navorsing is 'n kwasi- eksperimentele ontwerp gebruik, waar beide 'n voor- en 

natoets gedoen is op sowel die eksperimentele as die kontrolegroep (Grinnell & Stothers in 

Grinnell, 1988:230). Daar is op hierdie ontwerp besluit omdat aldie vereistes vir 'n ware 

eksperiment nie nagekom kan word nie. Volgens bogenoemde skrywers, ( 1988:220-221) 

moet 'n ware eksperiment aan vier vereistes voldoen naamlik: 

~ manipulasie van die onathanklike veranderlike; 
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~ beheer oor die inmengende ("intervening") veranderlikes; 

~ ewekansige steekproefneming; 

~ ewekansige toewysing aan eksperimentele - en kontrolegroepe. 

In hierdie navorsing was dit nie moontlik om ewekansige steekproefneming of ewekansige 

toewysing te doen nie, omdat daar eerstens nie 'n volledige lys van alle werklose en hawelose 

persone in die Vaaldriehoek bestaan nie en tweedens vanwee sekere beperkings wat groepvverk 

as metode stel. In hierdie geval moes die lede van die voorondersoekgroep en die 

eksperirnentele groepe onderskeidelik inwoners van dieselfde sorgsentrurns wees, anders sou 

die groepsessies nie prakties kon realiseer nie. 

3.4 VERANDERLIKES 

3.4.1 ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE 

Bailey (1987:46-47) beskryf die onafhanklike veranderlike as die faktor wat verandering 

teweeg bring by die afhanklike veranderlike. In 'n veroorsakende verhouding is die 

onafuanklike veranderlike die oorsaak en die afhanklike veranderlike is die gevolg. 

In hierdie navorsing is die groepwerkprograrn as die onatbanklike veranderlike beskou, terwyl 

die algemene tevredenheid en graad van bemagtiging van die groeplede as die afhanklike 

veranderlike beskou is. Dit rnoet egter onthou word dat die groepwerkprogram slegs binne die 

groepwerkproses kan realiseer en is aspekte van die groepwerkproses, soos 

groepsgebondenheid en groepsondersteuning as essensieel beskou om die verlangde 

veranderings in die groepe te weeg te bring. 

'n Baie belangrike aspek raken_de die onafhanklike veranderlike word deur Arkava & Lane 

( 1983 :88-89) onder die aandag gebring. Volgens die skrywers moet die onafhanklike 

veranderlike, in hierdie geval die groepwerkprogram, herhaalbaar wees deur ander persone. 

Dit beteken dat die sessies akkuraat en gedetailleerd beskryf rnoet word, wat akkurate 
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rekordhouding noodsaaklik maak. In hierdie geval is 'n beplanning van die groepwerkprogram 

vooraf gedoen, maar die detail het van groep tot groep gewissel. Dit word in paragraaf 3. 10 

onder "Groepwerkprogram," bespreek. Dit moet egter duidelik gestel word dat een groep 

nooit presies soos 'n ander sal verloop nie en dat die herhaalbaarheid van die onafhanklike 

veranderlike dus nie in absolute terme kan geskied nie. 

3.4.2 AFHANKLlKE VERANDERLlKE 

Volgens Bailey ( 1987:46) is die afhanklike veranderlike se waarde gekoppel aan die invloed 

van die onafhanklike veranderlike, maar die afhanklike veranderlike kan nie die onafhanklike 

veranderlike beinvloed nie. Daar kan nie heeltemal met hierdie siening saamgestem word nie, 

aangesien die proefpersone se algemene tevredenheid en graad van bemagtiging ( athanklike 

veranderlike ), moontlik die groepwerkprogram ( onafhanklike veranderlike) kon bei"nvloed. 

Hierdie moontlike wedersydse beinvloeding moet dus in ag geneem word by die beoordeling 

van die navorsingsresultate. 

In hierdie navorsing is die hipotese gestel dat die groepwerkproses (met die 

groepwerkprogram as manipuleerbare onafhanklike veranderlike) benut kan word om die 

algemene tevredenheid en graad van bemagtiging ( afhanklike veranderlikes) van persone wat in 

armoede verkeer te verhoog en hulle sodanig te bemagtig dat die proses van verarming gestuit 

kan word. Om hierdie hipotese te kan bewys, is dit noodsaaklik dat die afhanklike 

veranderlikes meetbaar moet wees, sodat die invloed van die onafhanklike veranderlike bepaal 

kan word. Dit word verder bespreek onder "Meetinstrumente" (sien hoofstuk 3, paragraaf 

3.6). 

3.4.3 JNMENGENDE VERANDERLlKES 

Volgens Grinnell & Stothers (in Grinnell, 1988:203) is dit nie altyd moontlik om definitiefte 

bepaal of die onafhanklike veranderlike wei die enigste oorsaak vir verandering is by die 

afhanklike veranderlike nie, omdat daar dikwels ander faktore is wat tussen die twee 

veranderlikes inwerk, naamlik die inmengende veranderlikes. Om met 'n redelike mate van 

sekerheid te kan se dat die onafhanklike veranderlike wel verantwoordelik is vir die 
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verandering by die afuankJike veranderlike, moet die inmengende veranderlikes of geelimineer 

of beheer kan word. 

In hierdie navorsing is voorsien dat daar beslis inmengende veranderlikes ter sprake sal kom, 

aangesien bei:nvloeding byvoorbeeld kan geskied van die kant van die proefpersone se families 

en die gemeenskap. Om hierdie inmengende veranderlikes te beheer, kan van verskillende 

tegnieke gebruik gemaak word. Grinnell & Stothers (in Grinnell, 1988:203-209) beskryfvyf 

tegnieke wat gebruik kan word, naamlik om die inmengende veranderlikes konstant te hou, 

sistematiese variasie, gekorrelleerde variasie, ewekansige toewysing en analise van kovariansie. 

In hierdie navorsing het een inmengende veranderlike heel moontlik ten opsigte van sekere 

proefpersone konstant gebly, naamlik die druk van verskeie kante om werk te bekom. Ander 

faktore soos geslag, ouderdom, taal en geletterdheid is deur middel van afparing beheer. 

Hierdie aspek word meer breedvoerig in die volgende paragraafbespreek. 

3.5 STEEKPROEF 

By die aanvang van 'n navorsingsprojek is dit noodsaaklik om te besluit wie ofwat bestudeer 

gaan word. Sodra die navorsingsveld afgebaken is, met ander woorde die populasie bepaal is 

moet besluit word of die totale populasie by die ondersoek betrek gaan word, of slegs 'n 

geselekteerde deel daarvan (Collins in McKendrick, 1988:268). Omdat tyd en koste 

gewoonlik 'n belangrike faktor in 'n ondersoek is, word dikwels van 'n steekproef gebruik 

gemaak, wat volgens Arkava & Lane ( 1983: 157), 'n klein verteenwoordigende deel van die 

geheel is. 

Dit is egter dikwels onmoontlik om of' n volledige lys van die populasie te bekom, sodat 'n 

steekproef getrek kan word, of om 'n verteenwoordigende steekproef van die populasie aan 

die onafuanklike veranderlike te onderwerp. Daarom kan verskillende tipes steekproewe 

getrek word, afuangende van die praktiese situasie. 

In hierdie navorsing is primer gekonsentreer op die pesoon wat in armoede verkeer, soos dit 

manifesteer in werkloosheid en haweloosheid. Dit was egter onmoontlik om 'n lys van al 

hierdie persone in die Vaaldriehoek te bekom, aangesien aile werklose persone nie by 'n 

sentrale punt, byvoorbeeld die Departement van Mannekrag geregistreer is nie en alle hawelose 
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persone ook nie by welsynsorganisasies geregistreer is nie. Om hierdie probleem te oorkom is 

groepe werklose/hawelose persone betrek wat in sorgsentrums gehuisves is. 

Dit is aanvanklik beplan om drie sorgsentrums te kies en in elk van die drie 'n eksperimentele

en 'n kontrolegroep saam te stel. In die praktyk het dit egter nie so gewerk nie, aangesien daar 

nie genoeg geskikte persone op dieselfde tyd en vir ten minste ses weke ( duur van die 

groepwerkprogram) by enige gegewe sorgsentrurn beskikbaar was nie. Daarom moes die 

beskikbare persone wat aan die vereistes ten opsigte van geslag, ouderdom, taal en 

geletterdheid voldoen, by die verskillende groepe ingedeel word (sien par. 3.6.1 vir meer 

detail oor die keuring). Volgens Gabor (in Grinnell, 1993: 162) staan hierdie tipe steekproef 

bekend as "availability sampling" oftewel 'n beskikbaarheidsteekproef. Dit word dikwels in 

maatskaplikewerk-navorsing gebruik, maar die nadeel is dat dit nie beskou kan word as 'n 

verteenwoordigende steekproef van die populasie nie en kan daar dus nie veralgemeen word 

nie. (Sien paragraaf3.9 vir detail oar die grootte van die populasie en die grootte van die 

steekproef.) 

3.6 MEETINSTRUMENTE 

Om enigsins 'n oorsaaklike verhouding in navorsing uit te wys, is dit nodig dat die afhanklike 

veranderlike so gedefinieer moet wees dat dit meetbaar sal wees. In hierdie navorsingsprojek 

is die respondente se algemene tevredenheid en graad van bemagtiging gemeet. Om hierdie 

gegewens korrek te versamel is volgens Arkava & Lane ( 1983 :27) 'n voorvereiste vir 

suksesvolle navorsing. Om dit te kan doen moet oor twee aspekte besin word naamlik: 

~ watter meetinstrumente gebruik gaan word; 

~ hoe verseker sal word dat die meting akkuraat geskied (geldigheid en betroubaarheid). 

Collins (in McKendrick, 1988:271) noem 'n verskeidenheid meetinstrumente. Die volgende is 

gebruik in hierdie navorsingsprojek: 
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3.6.1 PERSOONLIKE ONDERHOUDE 

Persoonlike en groepsonderhoude is met die respondente gevoer om hulle finaal te keur en te 

motiveer. Hiervoor is van 'n semigestruktureerde onderhoud gebruik gemaak (Gochros in 

Grinnell, 1981 :262). Volgens hierdie skrywer kan sekere items in 'n semi-gestruktureerde 

onderhoud vooraf geformuleer word, terwyl daar heelwat ruimte gelaat word vir die 

eksplorasie van die spesifieke probleem of onderwerp wat nagevors word (sien Bylae A). 

Aspekte wat in ag geneem is by die keuring van respondente is: 

~ Geslag - die groepe het self besluit dat dit of mans of damesgroepe sal wees; geen 

gemengde groepe nie. 

~ Ouderdom - persone tussen 18 en 60 jaar is gekies omdat dit naastenby die ekonomies 

aktiewe tydperk van die mens is. 

~ Taal- persone moes Afrikaans ofEngels magtig wees, anders sou hulle nie deel kon he aan 

die groepbesprekings nie. 

~ Geletterdheid - persone moes kon lees en skryf, anders sou hulle nie die vraelyste kon 

voltooi nie. 

Verdere inligting op hierdie vraelys is gebruik om die kontrolegroepe saam te stel sodat hulle 

naastenby ooreenstem met die eksperimentele groepe. 

3.6.2 GESTANDAARDlSEERDE SKAAL 

Om die respondente se algemene tevredenheid (en selfagting by die voorondersoekgroep) te 

bepaal, is gebruik gemaak van die Afrikaaanse weergawe van die Hudsonskale, soos uitgegee 

deur die Walmyr Publishing Company, verteenwoordig in Suid-Afrika deur Perspektiefin 

Menswees. Die skale wat gebruik is, is die Algemene Tevredenheid Skaal en die Indeks van 

Selfagting (sien Bloom & Fisher, 1982:152-153 vir die oorspronklike skale in Engels). Hierdie 

meting is gedoen op die twee eksperimentele groepe en die twee kontrolegroepe, beide voor 
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en na die reeks groepwerksessies (sien Bylae B 1 - Algemene Tevredenheid Skaal). Ten 

opsigte van die voorondersoekgroep is die Indeks van Selfa.s.rting gebruik (sien Bylae B2). 

3.6.3 EIESKAAL 

Volgens Collins (in Studiegids 2 vir Maatskaplikewerk-navorsing, 1988: 69) word 'n eieskaal 

ontwikkel om 'n geldentifiseerde probleem te meet en doen die betrokkene self die meting. In 

hierdie geval is 'n eieskaal antwerp om die voorondersoekgroep, die eksperimentele groepe en 

die kontrolegroepe se graad van bemagtiging te meet (sien Bylae C). Dit is gedoen voor en na 

die reeks groepwerksessies. Die invloed van alle inmengende veranderlikes in hierdie tyd kon 

egter nie uitgeskakel ofbeheer word nie en dit moet in ag geneem by die beoordeling van die 

navorsingsresultate. 

3.6.4 OBSERV ASIE 

Volgens Bailey (1987:239) word observasie gebruik om nie-verbale gedrag waar te neem en 

word dikwels tesame met ander meetinstrumente gebruik. In hierdie navorsing het observasie 

tydens die groepwerksessies geskied en is die resultate in Bylae D vervat. Volledige 

groepwerkverslae is na elke sessie geskryf en is kortliks onder "Groepwerkprogram" bespreek 

in paragraaf3.10. 

3.7 GELDIGHEID 

Die geldigheid van 'n maatstafverwys na die mate waarin dit meet ofbeskryfwat dit behoort 

te meet ofbeskryf (Arkava & Lane, 1983:22). Die doel van geldigheid is om 'n meting te 

verkry wat die ware aard van die eienskap wat gemeet word, weerspieel. Omdat die ware 

aard van maatskaplike verskynsels dikwels nie vasgestel kan word nie, word geldigheid 

beoordeel op grond van getuienis en afleiding. 

Die volgende soorte geldigheid is toepaslik in hierdie navorsing: 
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3.7.1 GESIGSGELDIGHEID 

Dit word verkry op grond van 'n waardebepaling of die maatstaf blyk te meet wat dit 

veronderstel is om te meet. Volgens Collins (in Studiegids 2 vir Maatskaplikewerk- navorsing, 

1988:14) word hierdie tipe geldigheid soms beskou as te simplisties en subjektief om van 

waarde te wees, maar aan die ander kant, waar van 'n eieskaal gebruik gemaak \vord, is hierdie 

die enigste tipe geldigheid wat toegepas kan word. Aangesien in hierdie navorsing van 'n 

eieskaal gebruik gemaak is, is gesigsgeldigheid beslis van toepassing. Dit geld ook vir die 

ander skale wat gebruik is. 

3.7.2 INHOUDSGELDIGHEID 

Hier gaan dit om die vraag of die items van die eienskap wat gemeet word, verteenwoordigend 

is van die spesifieke eienskap (Bailey, 1987: 68). Dit behels dat die betrokke eienskap baie 

duidelik gedefinieer moet wees en dat elke item in die meetinstrument betrekking moet he op 

die definisie van die eienskap wat gemeet word. 

In hierdie navorsing moes bepaal word of elke item van die eieskaal betrekking het op die 

groeplede se graad van bemagtiging. Dit is uitgewys dat elke vraag in Bylae C wel daarop 

betrekking het, soos a(gelei kon word uit die groeplede se antwoorde. 

3.7.3 KRITERlUMGELDIGHEID 

Hierdie tipe geldigheid behels twee aspekte: 'n element van voorspelling ten opsit,:rte van 

toekomstige gedrag en die meting van huidige gedrag (Bailey, 1987:68). 

3. 7.3.1 VOOR5JPELLINGSGELDJGHEID 

Dit word vasgestel deur te bepaal hoe akkuraat 'n meting die resultaat voorspel volgens 

bepaalde kriteria. Dit behels weer dat die verwagte resultate operasioneel en baie 

gedetailleerde gedefinieer moet wees (Arkava & Lane, 1983 :23). In hierdie navorsing moes 

voorspel word tot watter mate die betrokkenes sekere gedragspatrone ten opsigte van 
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selfgeldende vaardighede kon aanleer en toepas. Aan die einde is bewys dat sekere 

vaardighede wat betrekking het op bemagtiging, wei aangeleer en toegepas is. 

3. 7.3.2 fiELYKTYDIGE (iELDIGHEID 

Dit sluit in dat verskillende meetinstrumente gebruik word om dieselfde verskynsel te meet en 

dat dieselfde resultate behaal word (Bailey, 1987:68). In hierdie navorsing is van 'n 

gestandaardiseerde skaal gebruik gemaak om die betrokkenes se algemene tevredenheid te 

meet en van 'n eieskaal om hulle graad van bemagtiging te meet. Tydens die groepsessies is 

van waarneming gebruik gemaak om dieselfde eienskappe waar te neem. 

3.8 BETROUBAARHEID 

Volgens Bostwick & Kyte (in Grinnell, 1988:120) is betroubaarheid die akkuraatheid van 'n 

meetinstrument. Sinonieme hiervoor is stabiliteit, konsekwentheid, voorspelbaarheid en 

veralgemeenbaarheid. Dit beteken dat dieselfde meetinstrument dieselfde resultate sal oplewer 

by verskillende geleenthede, of dat indien daar verskille waarneembaar is dit as gevolg van 

verandering in die proefpersone se gedrag is en nie as gevolg van 'n onbetroubare 

meetinstrument nie. Arkava & Lane (1983:20) stel dit as volg: "A measure's reliability is its 

capacity to gauge consistently the phenomenon being measured " In hierdie geval is al die 

meetinstrumente tydens die voorondersoek uitgetoets en enkele veranderings aangebring met 

die oog daarop om die betroubaarheid te verhoog (sien hoofstuk 4, paragraaf 4.2.2). 

3.9 ST APPE IN DIE NA VORSINGSPROSES 

~ Ter aanvang is 'n verkenning van die veld, die identifisering van die navorsingsprobleem en 

die bepaling van parameters gedoen (sien hoofstuk 1, paragrawe 1.1 en 1.5). Daar is 

besluit om op armoede te konsentreer en spesifiek soos dit manifesteer by die werklose 

persoon in die Vaaldriehoek. Daar is verder besluit om mense by die navorsingsprojek te 

betrek wat woonagtig is by die sorgsentrums in die Vaaldriehoek omdat hulle as gevolg 

van werkloosheid en haweloosheid juis by hierdie sent rums 'n heenkome soek, en omdat 

hulle verblyf op 'n sentrale punt die uitvoerbaarheid van groepwerksessies prakties 

moontlik maak. 
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~ 'n Literatuurstudie is gedoen (sien hoofstuk 2) en die konsepte armoede, werkloosheid, 

bemagtiging, maatskaplike werk en groepwerk is bestudeer. Op grond hiervan is besluit 

om bemagtiging as proses en groepwerk as maatskaplikewerk-metode te benut om' n 

moontlike bydrae te lewer tot die bekamping van die probleem van armoede. 

~ 'n Verdere literatuurstudie is gedoen rondom navorsingsprosedures (sien hoofstuk 3). Op 

grond hiervan is besluit om 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp te gebruik (sien 

hoofstuk 3, paragraaf3.3.3), waar die groepwerkproses as die onatbanklike veranderlike 

en die groeplede se algemene tevredenheid en vlak van bemagtiging as die atbanklike 

veranderlikes beskou sou word (hoofstuk 3, paragraaf 3 .4). Dit is ook besluit om 'n 

beskikbaarheidsteekproefte doen, weens die praktiese onuitvoerbaarheid van meer 

verteenwoordigende steekproewe (hoofstuk 3, paragraaf 3. 5). 

~ Relevante meetinstumente is bepaal (sien hoofstuk 3, paragraaf3.6) en daar is besluit om 

gebruik te maak van die volgende: 

¢ 'n semi-gestruktureerde onderhoud om identifiserende besonderhede te bepaal en om 

keuring van groeplede te doen; 

¢ 'n gestandaardiseerde skaal naamlik die Algemene T evredenheid Skaal, om die 

groeplede se vlak van algemene tevredeneid te bepaal; 

¢ 'n eieskaal om groeplede se vlak van bema,b'1:iging te bepaal; 

¢ 'n evalueringsvorm om die groei en beweging van die groep te bepaal. 

Die vraelyste en skale (behalwe die gestandaardiseerde skaal) is antwerp aan die hand van 

Iiteratuur (sien hoofstuk 2, par. 2.4.3 en paragraaf2.4.5.3) en later uitgetoets en vertyn 

tydens die voorondersoek. 

~ Hierna is die besture van die verskillende sorgsentrums genader en ingelig rondom die 

projek. Toestemming is verkry om groepsessies aan te bied aan die inwoners, asook om 

vraelyste deur hulle te laat voltooi. 

~ Inligtingsessies is aan die inwoners van die verskillende sorgsentrums gebied waartydens 

die doel en inhoud van die groepsessies verduidelik is en waartydens hulle ook gemotiveer 
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is tot deelname. Tydens hierdie byeenkomste het alma! teenwoordig die vorm voltooi ten 

opsigte van hul identifiserende besonderhede (sien Bylae A). 

~ Op grond van die inligting verkry uit hierdie vorm, is 'n keuring gedoen ten opsigte van 

geslag, taal, ouderdom en geletterdheid (sien hoofstuk 3, paragraaf3.6.1) en is eers 'n 

voorondersoekgroep en later twee eksperimentele groepe en twee kontrolegroepe 

saamgestel. 

~ 'n Beskikbaarheidsteekproef is getrek om praktiese redes, aangesien uit diegene wat 

gekeur is, groepe saamgestel moes word wat ten opsigte van tyd en plek beskikbaar rrioes 

wees vir ongeveer tien groepsessies, wat oor ses weke sou strek. Dit het beteken dat die 

voorondersoekgroep (en die twee eksperimentele groepe) se lede nie saamgestel kon word 

uit persone wat in verskillende sorgsentrums woonagtig was nie. Die kontrolegroepe is 

wei saamgestel uit inwoners van verskillende sorgsentrums. Skematies kan dit as volg 

voorgestel word: 

V oorondersoekgroep: Inwoners van sorgsentrum A 

Eksperimentele groep 1: Inwoners van sorgsentrum A 

Kontrolegroep 1: lnwoners van sorgsentrums C,D,E en F 

Eksperimentele groep 2: lnwoners van sorgsentrum B 

Kontrolegroep 2: Inwoners van sorgsentrums D,E en F 

~ Die populasie waaruit die steefproef getrek is, het bestaan uit 297 volwassenes tussen die 

ouderdomme 18 en 60 jaar, wat by ses sorgsentrums woonagtig was. Vamvee die streng 

keuring wat toegepas is (sien hoofstuk 1, paragraaf 1.9), is slegs 55 persone uitendelik 

gekeur en in die vyfverskillende groepe ingedeel. Ongelukkig, vanwee die mobiliteit van 

hierdie persone, het slegs 30 van die 55 uiteindelik die voile navorsingsproses deurloop. 

~ Na die samestelling van die voorondersoekgroep, is praktiese reelings getreften opsigte 

van tyd en plek van byeenkomste, aantal byeenkomste en wedersydse verwagtinge tussen 

groeplede en groepleier. 

~ Die groeplede het die voortoets gedoen, bestaande uit die Indeks van Selfagting (sien 

Bylae B2) en 'n eieskaal om die graad van bemagtiging te bepaal (sien Bylae C). 
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~ Hierna is 'n groepwerkprogram gevolg bestaande uit I 0 byeenkomste wat oor 6 weke 

gestrek het (sien hoofstuk 3, paragraaf3.10 vir 'n volledige uiteensetting van die 

groepwerkprogram). 

~ Aan die einde van die 10 groepwerksessies het die groeplede 'n natoets gedoen, bestaande 

uit dieselfde vraelyste as die voortoets. 

~ 'n Evaluering van die groepwerkprogram is gedoen om die beweging en verandering van 

die groep as geheel te bepaal (sien Bylae D). 

~ Die vraelyste is verwerk en enkele veranderinge is aangebring (sien hoofstuk 4, paragraaf 

4.2.2). 

~ Hierna is Eksperimentele Groep 1 saamgestel en presies dieselfde prosedure is gevolg as 

met die voorondersoekgroep. Die enigste wysiging was dat die veranderde vraelyste deur 

hierdie en die ander groepe voltooi is. 

~ Kontrolegroep 1 is terselfdertyd saamgestel en dieselfde prosedure is gevolg, behalwe dat 

die groep nie aan die groepwerkprogram (onafhanklike veranderlike) blootgestel is nie. 

Tydens die natoets is 'n informele gesprek met die lede gevoer met die oog op die 

voltooiing van Bylae D. 

~ Na afloop van Eksperimentele Groep l se groepwerkprogram, is Eksperimentele Groep 2 

en Kontrolegroep 2 saamgestel en dieselfde prosedure is met bulle gevolg, naamlik die 

voltooiing van die voortoets en die natoets deur albei groepe, maar die onderwerping aan 

die groepwerkprogram (onafhanklike veranderlike) deur slegs die eksperimentele groep. 

Die evaluering is ten opsigte van beide groepe gedoen. 

~ Deur middel van deelnemende waarneming en doelgerigte gesprekvoering is terselfdertyd 

kwalitatiewe data versamei. 
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~ Aan die einde is die statistieke verwerk, die kwantitatiewe en kwalitatiewe data met 

mekaar vergelyk en die navorsingsverslag opgestel. 

3.10 GROEPWERKPROGRAJVI 

Ter aanvang moet genoem word dat die groepwerksessies onderhewig was aan die 

verskillende besture se goedkeuring, beperkings deur hulle opgele en spesifieke versoeke deur 

hulle gerig. So kon sekere persone nie die groepe bywoon nie, as gevolg van verpligtinge in 

die sentrum en het die besture versoek dat die groepe as "oop" groepe hanteer word, met 

ander woorde dat nuwe inwoners toegelaat sou word om die groepe by te woon, al sou hulle 

nie gekeur wees nieen al sou hulle nie aldie groepsessies kon bywoon nie. Daar is aan hierdie 

versoek voldoen, maar sodanige groeplede is nie gevra om vraelyste te voltooi nie en is hulle 

gegewens dus nie ingesluit in die statistieke nie. 

3.10.1 GROEPWERKPROGRAM AS ONAFHANKLIKE VERANDERLIKE 

In hierdie navorsingsprojek is die groepwerkprogram beskou as die onafbanklike veranderlike 

(sien paragraaf3.4.1). Aangesien elke groep egter 'n "lewe" van sy eie het en 'n unieke 

ontwikkelingsproses deurloop, kan een groepwerkprogram nooit presies identies wees aan 'n 

ander program nie. Hierdie program was dus slegs in bree trekke herhaalbaar ten opsigte van 

die voorondersoekgroep en die twee eksperimentele groepe, terwyl die detail van groep tot 

groep verskil het. Dit was ook opmerklik dat die eerste paar byeenkomste by die groepe 

naastenby dieselfde verloop het, maar namate die groepe in die benuttingsfase inbeweeg het, 

moes die groepwerkprogram vir elke groep aangepas word. 

3.10.2 TEGNlEKE 

Ten opsigte van tegnieke wat gebruik is kan genoem word dat by al drie groepe gebruik 

gemaak is van plakboeke. Groeplede het elk hul eie plakboek gemaak deur prente in tydskrifte 

te soek wat by die bespreking van die dag aanpas. Hierdie tegniek is baie effektief waar 

groeplede nog nie vantevore by groepwerk betrek was nie en hulle die groepservaring 

aanvanklik vreemd en bedreigend vind. Om deur middel van prente te kommunikeer is dan vir 

hulle minder bedreigend as verbale kommunikasie en kry hulle geleentheid om hul verbale 
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kommunikasievaardighede geleidelik te ontwikkel sonder om die ontwikkeling van die groep te 

strem. Dit het die lede ook 'n kans gegun om te illustreer hoe hulle hul verlede, hede en 

toekoms sien (Corey, Corey, Callanan & Russel, 1992:46 en ook Hope & Timmel, Volume 2, 

1984:34) en veral om te droom oor die toekoms. Verder was dit 'n groot hulp in die proses 

van bewuswording van faktore binne en buite hulself wat die bereiking van hul drome kon 

verhoed of Jaat realiseer. 

Groepsplakkate is by twee groepe gebruik as tegniek om die positiewe invloede op die mens 

visueel te illustreer. 

'n Ander tegniek wat gebruik is, is "onvoltooide sinne". Lede is gevra om sinne te voltooi 

soos: "Ek wil graag ... " 

"Ek is bang ... " 

Die doel hiermee was om lede in kontak te bring met hul eie gevoelens en behoeftes (Corey et 

al, 1992:45). 

'n Speletjie wat heel effektief gebruik is om vertroue, of die gebrek daaraan, te illustreer, is 

blindemol (Corey, et al1992:69), waar een lid geblinddoek word en deur 'n ander lid deur 'n 

"hindernisbaan" gelei word. 'n Ander tegniek wat gebruik is om lede te laat fokus op hul 

gevoelens, is om die groepproses op 'n gegewe oomblik te stop en elkeen te laat se presies wat 

sy voel en dink op daardie oomblik (Corey, et al 1992:6). 

Hierdie is slegs voorbeelde van enkele tegnieke wat gebruik is en die doel daarvan. 

Vervolgens word die groepwerkprogramme van die voorondersoekgroep en die twee 

eksperimentele groepe kortliks uitgespel. 

3.1 0.3 PROGRAM VAN VOORONDERSOEKGROEP 

Hierdie groep het aanvanklik bestaan uit 11 groeplede, almal werklose dames tussen die 

ouderdomme 25 en 60 jaar, waarvan een 'n kleurling was en die ander blankes. Slegs ses 

dames het al die groepsessies voltooi. Die program het uit tien sessies bestaan wat oor vyf 

weke gestrek het en elk tussen 60 en 90 minute geduur het. Die inhoud van die groepsessies 

was as volg: 
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Groepsessie 1 

lnligtingsessie oor die doel van die groepwerk. 

Motivering tot die bywoon van die groepe. 

Voltooiing van Bylae A (identifiserende besonderhede). 

Praktiese reelings ten opsigte van tyd, plek en duur van groepsessies, asook die aantal sessies. 

Groepsessie 2 

Voortoets - voltooiing van Bylaes B2 en C (Indeks van Selfagting en eieskaal ten opsigte van 

bemagtiging.) 

Kenmekaar. 

Groepsessie 3 

Begin om plakboek te maak - kry perspektief oor verlede, hede en toekoms. 

Begin om te droom oor die toekoms. 

Groepsessie 4 

Bewuswording van faktore binne en buite hulselfwat verhinder dat bulle hul drome bereik. 

Groepsessie 5 

Bewuswording van faktore binne en buite hulself wat kan help om hul drome te verwesenlik. 

Maak van plakkaat as groepsaktiwiteit. 

Groepsessie 6 

Bespreking van vaardighede waaroor groeplede beskik om hul drome te bereik. 

Besluit om tot aksie oor te gaan, naamlik om met 'n tuisnywerheid te begin- bulle sou 

vetkoeke bak en verkoop. 

Groepsessie 7 

Samesprekings tussen die groep en die bestuur van die sorgsentrum om 'n tuisnywerheid te 

begin. 

Groepsessie 8 

Bespreking van bestuur se besluit (wat positiefwas). 
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Praktiese reelings om vetkoek te bak en te verkoop. 

Groepsessie 9 

Bespreking van eerste verkoping - groeplede se belewenis van sukses. 

Beplanning van volgende verkoping. 

Groepsessie 10 

Evaluasie van groepsessies, voltooiing van vraelyste (natoets) en afsluiting. 

3.1 0.4 PROGRAM VAN EKSPERI.MENTELE GROEP 1 

Hierdie groep het begin met 15 lede, waarvan twee swart vroue, twee kleurlinge, een 'n Indier 

en die res blankes was. Binne twee weke het die twee swart vroue werk gekry en die 

sorgsentrum verlaat. Van die oorblywende 13 het drie die sentrum verlaat in die loop van die 

groepsessies, drie het nie al die sessies bygewoon nie en een blanke dame was ongeletterd en 

kon nie die vraelyste voltooi nie. Verder het nog twee dames enkele van die groepsessies 

bygewoon. Slegs ses persone het uiteindelik die voor- en die natoets voltooi. 

In hierdie groep het die lede baie aan hulself gewerk en die uitstaande kenmerk was die 

definitiewe doelformulering wat elkeen vir haarself uitgewerk bet. Daar het e6Jter nooit · n baie 

sterk groepsbewussyn ontwikkel nie en het die lede meer as individue as 'n groep 

gefunksioneer. Hierdie swak ontwikkeling van die groepsbewussyn is verder in die hand 

gewerk deur die feit dat tussen die agste en negende groepsessies, toe die groepsbewussyn 

eintlik sterker kon ontwikkel het, vier van die groeplede tydelike werk bekom het, met die 

moontlikheid van permanente aanstellings. Die oorblywende groeplede het besluit om nie 

voort te gaan met die groepwerkprogram nie. Dit word as 'n ongelukkige verwikkeling vir die 

groepsontwikkeling beskou, aangesien die groep as gevolg daarvan die benuttingsfase nie 

volledig deurloop bet nie. Vir die individue het dit egter groat voordeel ingehou en bet bulle 

ten spyte daarvan die groepservaring as positiefbeskou en bet hulle baat gevind by die groep. 

(Sien hoofstuk 4, paragraaf 4.3 vir die bespreking van die navorsingsresultate van hierdie 

groep.) 

Die program vir hierdie groep het as volg verloop: 
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Groepsessie 1 

lnligtingsessie oor die doel van die beplande groepwerk. 

Motivering tot die bywoning van die sessies. 

Voltooiing van Bylae A (identifiserende besonderhede). 

Groepsessie 2 

Voltooiing van Bylaes B1 en C (Algemene Tevredenheid Skaal en bepaling van vlak van 

bemagtiging- voortoets). 

Beantwoording van vrae oor die groepsessies. 

Praktiese reelings ten opsigte van tyd, plek, tydsduur en aantal groepsessies. 

Groepsessie 3 

Kenmekaar 

Begin om plakboek te maak - kry perspektief oor die verlede, hede en toekoms. 

(iroepsessie 4 

Gaan voort met plakboek. 

Begin droom oor die toekoms. 

Bantering van blokkasies en weerstand in die groep. 

Groepsessie 5 

Bewuswording van faktore binne en buite hulself wat die bereiking van hul drome verhinder. 

Ciroepsessie 6 

Doelformulering. 

Groepsessie 7 

Bewuswording van faktore binne en buite hulselfwat kan bydra tot die bereiking van hul 

drome. Maak van plakkaat. 

Groepsessie 8 

Bantering van vertroue/gebrek daaraan in die groep. 

S teunstrukture. 
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Groepsessie 9 

Besluit om nie voort te gaan met die groepsessies nie. 

Samevatting van groepbyeenkomste en bespreking van hoogtepunte. 

Groepsessie 10 

Evaluasie. 

Natoets- voltooiing van Bylaes B 1 en C. 

Gesellige afsluiting. 

3.10.5 PROGRAl\'1 VAN EKSPERIMENTELE GROEP 2 

Hierdie groep het aanvanklik bestaan uit sewe kleurlingvroue en vier swart vroue. Een van die 

kleurlinge en die vier swart vroue was nie geletterd nie en kon nie die vraelyste voltooi nie. 

Hulle het egter die meeste van die groepsessies bygewoon. Op versoek van die bestuur van 

hierdie sorgsentrum is hierdie as 'n oop groep hanteer en het nog vier persone van die 

groepsessies bygewoon. Die ses groeplede wat beide die voor- en die natoets voltooi het, het 

met enkele uitsonderings, al die groepsessies bygewoon. 

Die uitstaande kenmerk van hierdie groep was die ontwikkeling van 'n groepsbewussyn en die 

vertroue dat die groep as eenheid saam iets kon vermag om die lede se finansiele posisie te 

verbeter. 

Die program vir hierdie groep het as volg verloop: 

Groepsessie I 

lnligtingsessie om aan die lede die doel en inhoud van die groepsessies te verduidelik. 

Motivering om die groepsessies byte woon. 

Voltooiing van Bylae A (Identifiserende besonderhede). 

Groepsessie 2 

Voltooiing van Bylaes Bl en C (Algemene Tevredenheid Skaal en eieskaal om vlak van 

bemagtiging te bepaal - voortoets). 

Kenmekaar. 
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Verduidelik weer doel van groepsessies en beantwoord vrae. 

Groepsessie 3 

Begin met plakboek. 

Begin droom oar toekoms. 

Begin tentatief dink aan 'n projek om geld te maak. 

Groepsessie 4 

Konsentreer op hier en nou - hanteer lede se onmiddellike gevoelens en begeertes. 

Lede raak meer definitief oar hulle ideal e. 

Gebruik plakboek vir makliker kommunikasie. (Lede wys hul prente vir mekaar, wat 

eenvoudiger is as om te verbaliseer). 

Groepsessie 5 

Bewuswording van faktore binne en buite hulself wat verhinder dat hulle hul drome bereik. 

Maak gebruik van koerantopskrifte om negatiewe invloede/faktore uit te speL 

Groepsessie 6 

Bewuswording van faktore binne en buite hulself wat kan help om hul drome te bereik. 

Konsentreer op die rol van godsdiens in hullewens 

Groepsessie 7 

Bewuswording van die rol wat die mens self speel in die bereiking van doelwitte al dan nie. 

Konflik ontstaan. 

Konflikhantering word gemodelleer. 

Groepsessie 8 

Sluit aan by vorige byeenkoms. 

Laat groeplede hul gevoelens lug oar die konfrontasie en konflik van die vorige keer. 

Groepsessie 9 

Hanteer vertroue/gebrek daaraan. 

Bespreek weer tentatief 'n gesamentlike fondsinsamelingsprojek. 
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Uroepsessie 1 () 

Samesprekings met bestuur oor fondsinsamelingsprojek. 

Praktiese reelings word getrefvir 'n koekverkoping tesame met 'n klereverkoping. 

Voorbereiding vir afsluiting. 

Groepsessie I 1 

Evaluasie van groepsessies en wat dit vir die groeplede beteken het. 

Natoets- voltooiing van Bylaes B 1 en C. 

Beplanning van gesellige afsluiting. 

Groepsessie 12 

Afsluiting van groep - met koek en koeldrank. 

Beplanning vorentoe - groep wil 'n Kerskonsert organiseer en gereeld koekverkopings hou. 

Groepsessie 13 

Koek- en klereverkoping. 

Groepsessie 14 

Gesprek met bestuur en groeplede oor hul belewenis van die verkoping 

3.11 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is aandag geskenk aan die navorsingsprosedures, die navorsingsproses en in 

besonder aan die onafhanklike veranderlike, naamlik die groepwerkprogram. In die volgende 

hoofstuk word die navorsingsresultate bespreek. 
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HOOFSTUK 4 

NA VORSINGSRESlJL TATE 

4.1 INLEIDING 

Uit die literatuur is dit duidelik dat die werklose persoon deur die volgende fases van verlies 

kan gaan naamlik ongeloof, woede, optimisme, pessimisme en totale moedeloosheid, wat tot 

depressie en selfinoord kan lei (Moller, 1991 :34 ). Moedeloosheid en depressie het weer tot 

gevolg dat die mens nie sy potensiaal ten voile kan benut nie, wat in die geval van die werklose 

persoon kan beteken dat hy nie die emosionele krag het om iets daadwerkliks aan sy probleme 

te probeer doen nie. Volgens John Higgens (1988:3-4) is sommige van die gevolge van 

depressie die volgende: 

- 'n gevoel van doelloosheid en nutteloosheid; 

- 'n gevoel dat die persoon deur omstandighede oorweldig word; 

- 'n gebrek aan belangstelling, lewensgeluk, geesdrif, toereikendheid en sekuriteit; 

- voortdurende moegheid; 

- swak selfbeeld; 

- swak prestasie. 

Bogenoemde beskrywing van 'n werklose persoon se gemoedstoestand en 'n depressiewe 

persoon se fisiese en psigiese toestand, dui aan dat maatskaplikewerk - ingryping moontlik 

wenslik sou wees en sluit dit direk aan by die doelstelling van hierdie navorsingsprojek 

naamlik om te bepaal hoe die maatskaplike werker binne groepverband en deur middel van die 

proses van bemagtiging, persone wat in armoede verkeer kan help om beheer oor hullewens te 

verkry en sodoende die verarmingsproses te stuit (sien hoofstuk 1, paragraaf 1.3). 

Om praktiese uitvoering aan hierdie doelstelling te gee is 'n navorsingsprojek aangepak wat 

kortliks in hoofstuk 3, paragraaf 3. 9 beskryf is. Die navorsingsresultate van die verskillende 

groepe word nou bespreek. 
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4.2 KWANT IT A TIE WE NA VORSINGSRESUL TATE 

4.2.1 NAVORSINGSRESULTATE VAN VOORONDERSOEKGROEP 

Hierdie groep het aanvanklik uit elf lede bestaan, maar slegs ses het die voor- en natoets 

voltooi. Hoewel slegs hierdie ses persone se gegewens statisties verwerk is, was daar nooit net 

ses persone by 'n groepsessie nie. Die interaksiepatrone en ontwikkeling van die groep is dus 

nie net deur hierdie ses persone bepaal nie, maar deur almal wat die groepsessies bygewoon 

het. 

Die doel van hierdie groep was hoofsaaklik om die vraelyste en skale uit te toets en daarom is 

'n kontrolegroep nie saamgestel nie. Die resultate word gevolglik baie kortliks weergegee. 

4.2.1.1 IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE- BYLAE A 

Hierdie vraelys is eerstens gebruik om identifiserende besonderhede te bekom om groeplede te 

selekteer ten opsigte van ouderdom, geslag, taal en geletterdheid. Die ander besonderhede is 

ingewin om potensiele groeplede beter te leer ken. 

In hierdie groep was die gemiddelde ouderdom van die lede tussen 30 en 40 jaar, die groeplede 

was oorwegend Afrikaanssprekend en almal was dames. Die groeplede was almal geletterd en 

kon die vraelyste redelik maklik voltooi. Die meeste lede het St. 8 voltooi en daar was nie 

opmerklike verskille in kommunikasievlakke tussen die groeplede wat die groepsontwikkeling 

kon strem nie. Die groeplede was almal getroud met huweliksprobleme, ofverwyderd van hul 

eggenotes. 

4.2. 1.2 INDEKS VAN SELFAGTING- BYLAE B2 

Uit die resultate van hierdie meting het dit geblyk dat daar baie min verskil tussen die voor- en 

die natoets was. Aangesien dit nie korrelleer met die werklike beweging wat by die groep 

plaasgevind het nie (sien resultate soos bespreek in paragrawe 4.2.1.3 en 4.2.1.4), moes 
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aangeneem word dat die verkeerde meetskaal gebruik is. Om hierdie rede is besluit om by die 

eksperimentele - en kontrolegroepe eerder die Algemene Tevredenheid Skaal te gebruik. 

4.2.1.3 JNDJVIDUELE VLAK VAN BEA1AGTJ(i/NG- JJYLAE C 

Hierdie vraelys is ontwerp om spesifieke veranderinge in die groeplede te meet aan die hand 

van Gutierrez ( 1990: 150) se mening oor die veranderinge wat binne die individu moet 

plaasvind om te beweeg van apatie en wanhoop na aksie (sien hoofstuk 2, paragraaf2.4.3). 

Die groeplede het aanvanklik, soos gemeet tydens die voortoets, beleef dat hulle nie beheer het 

oor hulle situasie nie, dat hulle min aandeel het aan hul omstandighede en dat dit nie sou help 

om met 'n gesaghebbende persoon of instansie daaroor te praat nie. Hulle was wei van mening 

dat hulle as individue en as groep iets aan hul omstandighede kon verander en het aangedui dat 

hulle dit al oorweeg het om 'n eie besigheid te begin. 

Tydens die natoets het die groeplede oor die algemeen 'n meer realistiese siening ten opsigte 

van hul omstandighede openbaar. Bulle het beleef dat hulle meer beheer oor hul situasie kan 

he en hulle het meer verantwoordelikheid aanvaar vir hul omstandighede asook vir moontlike 

veranderinge. Bulle het steeds nie beleef dat onderhandelings met gesagsfigure of openbare 

instansies enige verandering te weeg sou bring nie, maar hulle was steeds entoesiasties om 'n 

eie ink:omste te genereer. Die meeste van hulle het aangedui dat hulle 'n tuisnywerheid of 

wegneemetes in gedagte het, wat wei realiseer het in die vorm van vetkoekverkope. 

4.2.1.4 EVALUASJE VAN GROEP SE VLAK VAN BEMAGTIGING- BYLAE D 

Hierdie evaluasievorm is ontwerp om die bemagtiging van die groep te evalueer. Dit was 

nodig omdat van die lede verhuis het en daar nie 'n tweede natoets, drie maande na die laaste 

groepsessie, gedoen kon word nie. Hierdie vorm is ontwerp aan die hand van Parsons 

( 1991: 13) se omskrywing van die vyf stappe waaruit bemagtiging bestaan ( sien hoofstuk 2, 

paragraaf 2.4. 5.3 ). 

Die groeplede het 'n positiewe ingesteldheid ontwikkel ten opsigte van hulle vermoens om 

aksie te neem en het ook hul eie vaardighede en kennis herontdek en ontwikkel. Hulle het 'n 
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meer realistiese siening ontwikkel ten opsigte van hul omstandighede en het begin om mekaar 

te ondersteun. As groep het hulle begin om saam te beplan en saam te werk en dit het 

gekulmineer in 'n gesamentlike aksie om vetkoek te bak, wat vir hulle finansiele gewin ingehou 

het. 

4.2.2 VERANDERINGS AAN DIE VRAELYSTE EN DIE PROGRAM 

Tydens hierdie groepsessies is beide die vraelyste en die program uitgetoets. Enkele leemtes is 

uitgewys en die volgende veranderings is aangebring: 

Bylae A : Identifiserende besonderhede- Geen veranderings is aangebring nie. 

Bylae B2: Indeks van Selfagting- Aangesien tot die gevolgtrekking gekom is dat die 

verkeerde meetskaal gebruik is, is die Indeks van Selfagting (Bylae B2) by die eksperimentele

en kontrolegroepe dus vervang met die Algemene Tevredenheid Skaal (Bylae B 1 ). Dit het 

geblyk die regte besluit te wees, want by die eksperimentele - en kontrolegroepe waar die 

Algemene Tevredenheid Skaal gebruik is, is 'n grater mate van verandering gemeet tussen die 

result ate van die voor- en die natoets. 

Bylae C : Individuele vlak van bemagtiging. Die volgende vrae is verander: 

Vraag 4: Dink jy dit sal help om met jou baas/skuldeiser/bankbestuurder te gaan praat oor jou 

probleme? Aangesien die res pons op hierdie vraag baie negatief was en somrnige groeplede 

verbaal aangedui het dat dit buite hul ervaringsveld val, is die woorde "Pastoor" en "Dominee" 

bygevoeg om die vraag meer by die groeplede se milieu te laat aanpas, omdat die meeste 

sorgsentrums 'n pastoor of dominee aan die hoof het. By die eksperimentele - en 

kontrolegroepe is gevind dat die vraag in veranderde vorm meer positiewe reaksie uitlok, 

vermoedelik omdat die lede feitlik daagliks kontak met die pastoor of dominee gehad het, wat 

nie die geval was met die ander persone (baas/skuldeiser/bankbestuurder) in leiersposisies nie. 

Vraag 5: Dink jy dit sal help om 'n briefaan die koerant/stadsraad te skryfoor 'n saak wat jou 

p@? Ten opsigte van hierdie vraag is tot die gevolgtrekking gekom dat die groeplede nie 'n 

verband kon trek tussen kontak met die stadsraad ofkoerant en hul eie werkloosheid nie en dat 
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dit die rede vir die lae tellings op die spesifieke vraag was. Aangesien die vraag antwerp is om 

lede se gereedheid te toets om hulself op die breer gemeenskapsterrein te waag, moes die 

groepwerkprogram eintlik aangepas gewees het om hierdie aspekte akkommodeer. Dit is 

egter nie gedoen nie en kan beskou word as 'n leemte wat nie opgevang is nie. 

Vraag 6: Dink jy dat julie as groep enigiets positiefkan verander in Vereeniging? Ten opsigte 

van hierdie vraag is "Vereeniging" vervang met "ten opsigte van julie situasie" om dit meer 

persoonlik te maak en daar is gevind dat die eksperimentele - en kontrolegroepe die vraag 

meer van toepassing op hulself kon maak. 

Bylae D: Evaluasie van groep se vlak van bemagtiging- Geen veranderings is aangebring nie. 

Groepwerkprogram - Dit het duidelik geword tydens die voorondersoekgroep dat die 

groepwerkprogram wei kon bygedra het om die groeplede te bemagtig, maar dat binne die 

bestek van 1 0 groepsessies dit nie moontlik was om die groep te laat toetree tot die bree 

gemeenskapsterrein nie. Hierdie leemte in die groepwerkprogram kan moontlik opgevang 

word tydens opvolggroepe, maar is nie hanteer binne die bestek van hierdie navorsingsprogram 

rue. 

4.2.3 NAVORSINGSRESULTATE VAN EKSPERlMENTELE GROEP 1 EN 

KONTROLEGROEPl 

Ses persone van beide groepe het die voor- en natoets voltooi en hul besonderhede word 

vervolgens bespreek. Let daarop dat by aldie tabelle die horisontale as (wat genommer is van 

1 tot 6) die aantal groeplede voorstel en dat die vertikale as die groeplede se metings of 

puntetoekennings aandui. Verder is die tabelle in blou en geel gedruk. Die blou gedeeltes stel 

die metings op die voortoetse voor en die geel gedeeltes stel die metings op die natoetse voor. 

Die tabelle verskyn by die betrokke vrae. 
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4.2.3. I IDENTIFISERENDE BESONJJERHEDE- BYLAE A 

Hierdie inligting is gebruik om groeplede te keur vir Eksperimentele Groep 1, maar ook om 

naastenby 'n gelykwaardige kontrolegroep saam te stel. 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 

Ouderdom 

Die meeste lede val in die ouderdomsgroep 

30- 39 jaar. Een was ouer en eenjonger. 

Die gemiddelde ouderdom van die groep 

was 38 jaar. Alma] het aktief deelgeneem 

aan die groepbesprekings, so ouderdoms

verskille het geen negatiewe uitwerking op 

die groepsdinamika gehad nie. 

Geslag 

Op eie versoek was almal dames. 

H uwelikstaat 

Vier dames was getroud, een geskei en een 

ongetroud. 

Taal 

Twee lede was Engelssprekend en vier was 

Afrikaanssprekend. Kommunikasie is nie 

hierdeur gestrem nie. 

Kwal~fikasies en opleiding 

Een groeplid het Standerd 4, twee het 

KONTROLEGROEPl 

Ouderdom 

Hierdie groep se gemiddelde ouderdom was 

vyf jaar hoer as Eksperimentele Groep 1, 

naamlik 43 jaar. 

(ieslag 

Almal was dames. 

Huwelikstaat 

Vier was getroud, een was 'n weduwee en 

een was vervreemd van haar man. Ten 

opsigte van hierdie aspek was die twee 

groepe baie amper dieselfde. 

Taal 

Twee was Engelssprekend en vier was 

Afrikaanssprekend. Die twee groepe was dus 

presies gelykwaardig in hierdie opsig. 

Kwal~fikasies en opleiding 

Een groeplid het Standerd 5, twee het 



het Standerd 6, twee het Standerd 8 en een 

het Standerd I 0 voltooi. 

Vorige werksonden•inding 

Drie lede het geen vorige werksondervinding 

gehad nie, twee het kantoorwerk gedoen en 

een het as kassier gewerk. 
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Standerd 8, twee het Standerd 9 en een het 

Standerd 10 voltooi. In hierdie opsig was 

die twee groepe redelik gelykwaardig, 

hoewel die eksperimentele groep se 

kwalifikasies effens laer was as die kontrole

groep. 

Vorige werksonden•inding 

Twee lede het kantoorwerk gedoen, twee 

het by die hospitaal gewerk, een het 

by 'n slaghuis en een het op 'n skakelbord 

gewerk. Die groepe se werksondervinding 

korrelleer met hul kwalifikasies en het meer 

lede van die kontrolegroep werksondervin

ding as die eksperimentele groep. In hierdie 

opsig was die groepe dus nie heeltemal ge

lykwaardig nie. 

Uit die bogenoemde feite is dit duidelik dat Eksperimentele Groep 1 en Kontrolegroep 1 tot 'n 

groot mate gelykwaardig was, hoewel daar enkele faktore was, soos ouderdom, kwalifikasies 

en werksondervinding waar daar verskille was. Die verskille word egter nie beskou as so 

groot dat die twee groepe glad nie met mekaar vergelyk kan word nie. 

4.2.3.2 ALGEMENE TEVREDENHEID SKAAL- BYLAE Bl 

Die roupunte van hierdie skaal is vir elke groeplid in die verskillende groepe individueel 

verwerk soos aangedui in Bloom & Fisher (1982:150-151). Die volgende formule is gebruik: 

TS =X- 25, 

waar TS = Totale telling en 

X = Som van al die items nadat sekere items se tellings omgedraai is. 
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By die interpretasie van Eksperimentele Groep I en Eksperimentele Groep 2 se puntetellings 

op hierdie skaal, is ' n kliniese afsnypunt van 30 gebruik, soos voorgeskryf (Bloom & Fisher, 

1982: 151). 'n Telling bo 30 dui dus op 'n probleem, in hierdie geval ten opsif,rte van algemene 

tevredenheid . 

Die resultate van hierdie meting word nie vraag vir vraag bespreek nie, maar die totale 

puntetelling van die groeplede tydens die voor- en natoets word bespreek en die twee groepe 

met mekaar vergelyk. 

TABEL 6: ALGEMENE TEVREDENHEID SKAAL 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 KONTROLEGROEPt 

70 70 
70 

63 

~ 
~0 !\9 60 
;z.. r- ~ 60 60 

52 ~ 
~ 1--- ,_.__ 

44 
50 50 

41 41 
1---40 40 

~ 
30 

1---
32 

::!: 30 30 
~ 

13 
;!.!._ 20 20 

- - - '- '-
[ r--• ..__ '- '- -

10 10 

0 0 
2 2 3 4 5 6 3 5 6 4 1 

Blou = voortoets Gee/ = natoets 

EKSPERIMENTELE GROEP t 

Uit die resultate van hierdie meting het dit geblyk dat vier van die groeplede ( 66,7%) van 

Eksperimentele Groep l se meting tydens die voortoets ver bo die kliniese afsnypunt van 30 

was (Bloom & Fisher, 1982: 151) en wat dus gedui het op baie hoe vlakke van ontevredenheid. 

Twee lede (33,3%) se vlakke was onder die afsnypunt. Tydens die natoets het vyflede 

(83,3%) se tellings 'n daling getoon wat ' n aanduiding kan v-.rees dat die groepwerkprogram ' n 

positiewe effek gehad het. Drie van die ses lede het teen daardie tyd ook reeds werk in die ope 

arbeidsmark bekom, wat 'n verdere positiewe effek op die meting kon gehad hct. 
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Dit is egter opmerklik dat tydens die natoets, ten spyte van die dating in die metings van vier 

tede, daar steeds drie tede was wie se tellings bo die kliniese afsnypunt was. Dit kan dalk 'n 

aanduiding wees dat die probleem van algemene ontevredenheid (ofmoontlik depressie), 

groter is as wat gedink word en dat meer intensiewe professionele hulp nodig is in hierdie 

verband, sowet as dat meer insette nodig is om werkskepping te bevorder. 

KONTROLEGROEPl 

Uit die resultate van hierdie groep het dit geblyk dat vyftede (83,3%) se tellings tydens die 

voortoets hoer as die ktiniese afsnypunt van 30 was. Een lid (16, 7%) se telling was baie laag. 

Die tellings tydens die natoets het oor die algemeen 'n styging getoon, wat 'n aanduiding is dat 

hut vlakke van ontevredenheid gestyg het. Stegs een persoon se telling het tydens die natoets 

gedaal. Hierdie algemene styging kan moontlik toegeskryfword aan die feit dat die voltooiing 

van die vraelyste tydens die voortoets die lede bewus gemaak het van hut eie negatiewe 

omstandighede, maar dat hulle nog nie daarin kon staag om 'n verandering te weeg te bring 

nie. Dit kan ook wees dat die gebrek aan intervensie in hulle geval hut vtakke van 

ontevredenheid taat styg het. 

SAMEVATTL~G 

Indien die resultate van die eksperimentete en die kontrotegroep met mekaar vergelyk word, is 

dit opmerklik dat die eksperimentele groep se tellings 'n afname toon, terwyt die kontrotegroep 

se tellings 'n toename toon. Dit is moontlik deets toe te skryf aan die groepwerkprogram se 

invloed, maar die feit dat sekere lede van die eksperimentele groep werk bekom het, het 

sekerlik ook 'n positiewe invtoed gehad. 

4.2.3.3 INDIVIDUELE VLAK VAN BEMACiTI61N(i- BYLAE C 

Hierdie vraetys is antwerp om die individu se vtak van bemagtiging te bepaal. Die resultate 

van die voor- en die natoets word bespreek en die eksperimentele groep se resultate word met 

die kontrotegroep se resultate vergelyk. 
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TABEL 7 

VRAAG 1: VOEL JY OAT JY BEHEER UET OOR DIT WAT MET .JOU GEBElJR'! 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 KONTROLEGROEPt 

4 - 4 

3 I-- r- 3 

2 t--- 2 r--

1 1 - .--

0 - - ..__ - ..__ 0 '-- '-- - - '-- ..._ 
1 ? 1 ? 

Rlou = voortoets Gee/ = natoets 

EKSPERIMENTELE GROEP l 

Ten opsigte van hierdie vraag het vier persone ( 66,7%) van die eksperimentele groep 'n hoe 

puntetoekenning (3 of 4) gemaak tydens die voortoets en twee persone (33,3%) het 'n punt 

van 1 of 2 toegeken. Tydens die natoets is positiewe groei by drie persone (50%) gemeet, 

terwyl twee (33 ,3%) se punte dieselfde gebly het en negatiewe beweging by een (16,7%) 

gemeet is. Opmerklik is dat tydens die natoets almal ' n hoe puntetoekenning van 3 of 4 

gemaak het, (selfs die een by wie negatiewe beweging opgemerk is), wat dui op 'n sterk 

belewenis van beheer oor hul persoonlike !ewe. Dit korrelleer met die daling van hul telling op 

die Algemene Tevredenheid Skaal (sien Tabel 6) . 



97 

KONTROLEGROEPl 

Drie groeplede (50%) het hoe puntetoekennings (3 of 4) gemaak tydens die voortoets. Die 

ander drie het 'n I of 2 toegeken . Tydens die natoets het drie lede se tellings staties gebly, een 

het negatiewe beweging getoon en by twee lede (33,3%) was daar 'n positiewe verandering. 

Indien hierdie groep se puntetoekennings met die van die eksperimentele groep vergelyk word, 

is dit duidelik dat die kontrolegroep oor die algemeen laer puntetoekennings gemaak het, wat 

dui op 'n swakker belewenis van beheer oor hul persoonlike lewens. 

TABEL 8 

VRAAG 2: DI_NK JY DIT IS JOU SKULD DAT JY HfER BELAND BET? 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 KONTROLEGROEP 

-4 4r-~r-----------------~~ 

3 r- -

2 - r-r-

1 r-

0 '- '- '- '- .__ L_ 

1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Blou = voortoets Gee/ = natoets 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 

Op hierdie vraag het drie persone (50%) se puntetelling statics gebly tydens die voor- en die 

natoets. By twee lede (33,3%) was 'n laer telling gemeet tydens die natoets en slegs by een is 

'n hoer telling gemeet. Dit wil voorkom asofhierdie aspek nie deeglik aangespreek is deur die 

groepwerkprogram nie. A an die ander kant kan die laer telling by die twee lede dui op 'n 
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afname in skuldgevoelens en 'n meer realistiese siening van hul eie aandeel aan hul situasie. 

Aangesien oordrewe skuldgevoelens ' n verlammende uitwerking op die kreatiewe vermoens 

van die mens het, kan hierdie verandering moontlik as voordelig vir die lede beskou word . 

KONTROLEGROEPt 

Op hierdie vraag het vyfgroeplede (83,3%) tydens die voortoets ' n baie Jae puntetoekenning 

gemaak, naamlik ' n I. Een lid ( 16,7%) het ' n hoer toekenning gemaak naamlik 3. Tydens die 

natoets is by vyflede ' n aansienlik hoer punt gemeet, wat ' n aanduiding kan wees dat hulle 

meer skuldgevoelens beleef oor hul situasie. lndien dit so is, korrelleer dit met die styging van 

hul tellings tydens die natoets op die Algemene Tevredenheid Skaal (sien Tabel 6). 

TABEL 9 

VRAAG 3: DINK JY DAT JY JETS AAN JOU OMSTANDIGHEDE KAN 

VERANDER? 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 KONTROLEGROEPl 

4 - r-

3 - - 3 1-- - -

2 2 

1 1 

0 - - - - - -
1 2 3 4 5 6 

0 - '-- '-- - - '-
1 2 3 4 5 6 

Blou - voortoets Gee/ = natoets 
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EKSPERIMENTELE GROEP 1 

Op hierdie vraag het aldie groeplede tydens die voor- en die natoets 'n baie hoe 

puntetoekenning gemaak, naamlik 'n 3 of'n 4. Daar was wei twee lede (33,3%) by wie tydens 

die natoets negatiewe verandering gemeet is en wat daarop kan dui dat hulle 'n meer realistiese 

siening oor hul situasie ontwikkel het, of dat hulle meer moedeloos geraak het ten opsigte van 

hul werkloosheid. 

In ieder geval word hierdie oorwegend positiewe houding as 'n voordeel vir die groep beskou, 

aangesien dit as basis kon dien vir verdere aksie. 

KONTROLEGROEPl 

Hierdie groep het ook 'n redelike hoe puntetoekenning gemaak beide tydens die voor- en die 

natoets. Vier lede ( 66,7%) het 'n 3 of' n 4 in beide gevalle toegeken. Daar was positiewe 

groei by een persoon (16,7%) gemeet en 'n negatiewe tendens by twee lede (33,3%) tydens die 

natoets. 

In vergelyking met die eksperimentele groep het hierdie groep ook 'n positiewe houding gehad 

ten opsigte van die moontlikheid om iets aan hul omstandighede te verander, maar hulle het dit 

nie benut nie (sien paragraaf 4.2.3.4). 
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TADELtO 

VRAAG 4: DINK JY DIT SAL HELP OM MET JOU BAAS/SKULDElSERI 

BANKBESTUURDERIPASTOOR/DOMINEE TE GAAN PRAAT OOR JOU 

PROBLEME? 

EKSPERTMENTELE GROEP 1 KONTROLEGROEP 1 

3 3 

2 2 

r- r-1 1 

- '- '- '- - L-0 0 
1 2 3 3 4 5 6 4 5 6 1 2 

Blou = voortoets Gee! = natoets 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 

Op hierdie vraag het een lid (16,7%) 'n 4 toegeken tydens die voor- en die natoets, terwyl vyf 

lede (83,3%) tydens die voortoets 'n puntetoekenning van 1 gemaak het, wat dui op baie min 

geloof in die waarde van 'n ope gesprek. Tydens die natoets het drie van hierdie lede (50%) ' n 

puntetoekenning van 2 gemaak, wat dui op 'n geringe verbetering in hul houding. Dit kan 

wees dat die ervaring van groepbesprekings hier 'n rol gespeel het. 

KONTROLEGROEP 1 

Ten opsigte van hierdie vraag is 'n wisselende patroon van puntetoekenning merkbaar, naamlik 

positiewe groei by twee lede (33,3%) tydens die natoets, negatiewe beweging by een lid 

(16,7%) tydens die natoets en 'n statiese puntetoekenning by drie lede (50%). Die positiewe 
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en negatiewe veranderings kan moontlik toegeskryf word aan persoonlike faktore wat gewissel 

het. 

TABEL 11 

VRAAG 5: DL'\T K JY DIT SAL HELP OM ' N BRlEF AAN DI E KOERANT/ 

STADSRAAD TE SKRYF OOR 'N SAAK WAT .JOU PLA? 

EKSPER[MENTELE GROEP 1 KONTROLEGROEPl 

4 

3 

2 f---

1 1- r- r- r- 1-

0 '- '- '- '- '- '-
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Blou = voortoets G'eel = natoets 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 

Op hierdie vraag het vier lede ( 66,7%) tydens die voortoets ' n lae puntetoekenning gemaak 

van 1 of 2, terwyl die ander twee (33,3%) ' n 3 of 4 toegeken het. Tydens die natoets het drie 

lede (50%) se puntetoekennings staties gebly, negatiewe beweging is by twee lede (33,3%) 

gemeet en positiewe beweging slegs by een lid (16, 7%). 

Hierdie vraag was bedoel om die persoon se gereedheid te toets om uit te beweeg na die breer 

gemeenskap om onder andere ongerymdhede aan te spreek, maar die aspek is nie in die 

groepsessies hanteer nie. 
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KONTROLEGROEPl 

By hierdie groep het al ses lede (I 00%) tydens die voortoets ' n lae puntetoekenning van 1 of 2 

gemaak, terwyl daar positiewe groei by drie lede (50%) tydens die natoets gemeet is. Geen 

verklaring kan vir die positiewe groei gegee word ni e. 

TABEL 12 

VRAAG 6: DINK JY DAT JULLE AS GROEP ENIGrETS POSITIEF KAN 

VERANDER TEN OPSIGTE VAN JULLE OMSTANDIGHEDE? 

EKSPERIMENTELE GROEP l KONTROLEGROEP l 

4 4r-~r--------- ,--- r--

r-- 1--3 3 

-2 2 

1 1 r--

'-- '-- '-- '-- '-- -0 0 
1 2 3 4 5 6 1 2 5 3 4 

Blou = voortoets Geel = natoets 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 

6 

Op hierdie vraag het vier lede (66. 7%) tydens die voortoets ' n hoe puntetoekenning (3 of 4) 

gemaak, terwyl twee lede (33,3%) ' n 1 of2 toegeken het. Positiewe groei is by een lid 

(16, 7%) gemeet tydens die natoets en negatiewe beweging by 'n ander lid . Tydens die natoets 

het vyflede (83 ,3%) ' n puntetoekenning van 3 of4 gemaak, wat dui op ' n sterk geloofin hul 

vermoe tot verandering. Dit word as baie positiefvir die groep geag, aangesien hierdie 

positiewe ingesteldheid moontl ik kon bygedra het tot die definitiewe doelformulering wat die 
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individuele lede gedoen het en die sterk motivering om dit tot uitvoer te bring (sien paragraaf 

3.10.3, groepsessie 6). Dit korrelleer ook met die resultate van Vraag 3 se meting. 

KONTROLEGROEPl 

By hierdie groep word 'n soortgelyke patroon van puntetoekenning aangetref, naamlik dat vier 

lede ( 66,7%) tydens die voortoets 'n 3 of 4 toegeken het, en vier lede ook tydens die natoets 

'n 3 of 4 toegeken het. By een lid ( 16,7%) was positiewe groei gemeet tydens die natoets en 

by twee lede (33,3%) was negatiewe beweging gemeet tydens die natoets. Drie lede (50%) se 

puntetoekenning was statics. 

Dit is egter opmerklik dat hierdie groep ook 'n sterk geloof in hul eie vermoe tot verandering 

openbaar, wat ook korrelleer met die meting op Vraag 3, maar dat hulle dit nie benut het tot 

positie,ve aksie ofverandering nie (sien paragraaf 4.2.3.4) . 

TABEL13 

VRAAG 7: RET JY AL OOIT DAARAAN GEDINK OM SELF 'N BESIGHEID TE 

BEGL~? 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 KONTROLEGROEP 1 

4 4 r-

3 3 -

2 2 

-1 1 - r-

'-- '-- - - '--- '-- ~ - '-- ....... 0 0 
1 2 3 4 5 6 3 4 5 1 2 6 

Blou= voortoets Gee/ = natoets 



104 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 

Op hierdie vraag het vier lede ( 66,7%) tydens die voortoets 'n lae puntetoekenning gemaak 

van l of2, terwyl twee (33,3%) 'n 3 of 4 toegeken het. Tydens die natoets is positiewe groei 

by drie Jede (50%) gemeet, twee lede (33,3%) se puntetoekenning het staties gebly en by een 

lid (I 6, 7%) is negatiewe verandering gemeet. Daar was tydens die natoets vier lede ( 66,7%) 

wie 'n puntetoekenning van 3 of 4 gemaak het, wat dui op 'n oorwegend positiewe 

ingesteldheid ten opsigte van die moontlikheid van 'n eie besigheid. Die groep het egter nie 

geleentheid gehad om dit te laat realiseer nie, want toe die kans kom om werk te bekom, het 

hulle dit natuurlik aangegryp. 

KONTROLEGROEPt 

By hierdie groep was daar geen beweging gemeet tydens die natoets nie- alma! se 

puntetoekennings het staties gebly. Opmerklik was die hoe puntetoekennings wat deur vier 

lede (66, 7%) gemaak is en wat dui op die begeerte om iets aan hul situasie te verander. Dit het 

egter net by 'n begeerte gebly en het nie realiseer nie. 

VRAAG 8: INDIEN JY DIT \VEL OORWEEG HET OM 'N BESIGHEID TE BEGIN, 

W AT HET JY IN GEDAGTE? 

EKSPERIMENTELE GROEP 1 

Op hierdie vraag het twee lede (33,3%) tydens die voor- en natoets nie die vraag beantwoord 

nie, terwyl die ander vier ( 66,7%) almal een of ander vorm van 'n tuisnywerheid in gedagte 

gahad het en wat hoofsaaklik tydens die natoets uitgespel is. Daar het definitiewe verandering 

by hulle plaasgevind in hierdie opsig. 

KONTROLEGROEPl 

In hierdie groep bet twee lede (33,3%) tydens die voor- en natoets nie die vraag beantwoord 

nie, terwyl die ander vier lede (66,7%) 'n verskeidenheid moontlikhede tydens die voor- en 

natoets uitgespel het, byvoorbeeld 'n tuisnywerheid, haarkappery, bloemiste, huisversiering, 
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asook breiwerk en naaldwerk. Dit wil voorkom asof hierdie groep moontlik baie potensiaal tot 

ontwikkeling het, wat slegs ontgin moes word. 

SAME VATTING 

Indien Eksperimentele Groep 1 en Kontrolegroep 1 met mekaar vergelyk word, is dit duidelik 

dat daar sekere areas is waar die eksperimentele groep meer ontwikkel het as die 

kontrolegroep, byvoorbeeld ten opsigte van Vraag 1 wat handel oor die belewenis van beheer 

in hullewens, Vraag 7 waar die lede hul begeerte om 'n eie besigheid te begin uitgespel het en 

Vraag 4 waar lede se mening oor die effektiwiteit van 'nope gesprek getoets is. 

Daar is ook ander areas waar die kontrolegroep weer meer beweging getoon het, byvoorbeeld 

ten opsigte van Vraag 2 wat handel oor skuldgevoelens en Vraag 5 wat die effektiwiteit van 

briefwisseling met openbare instansies aanraak. Op die ander vrae, wat handel oor beide die 

individu en die groep se vermoe om verandering te weeg te bring (Vraag 3 en Vraag 6) het 

beide groepe 'n redelike sterk positiewe ingesteldheid getoon. 

Die uiteindelike verskil tussen die twee groepe het egter daarin gele dat die eksperimentele 

groeplede elkeen vir haarselfbaie duidelike persoonlike doelwitte gestel het, met 'n definitiewe 

beplanning van hoe en wanneer dit bereik sou word. Hulle was gereed om onmiddellik te 

begin om hul ideale te verwesenlik en toe die geleentheid van werk opduik, het hulle dit 

aangegryp. 

Die kontrolegroep het ook baie kreatiwiteit aan die dag gele en het ook 'n positiewe 

ingesteldheid gehad ten opsigte van verandering, maar dit is nie aangewend tot positiewe aksie 

me. 

4.2.3.4 EVALUASIE VAN DIE (iROEPSE VLAK VAN BEMAGTIGING- BYLAE D 

EKSPERTMENTELE GROEP 1 

Die groeplede het tydens die verloop van die groepwerkprogram 'n positiewe houding 

ontwikkel ten opsigte van hule eie vermoens om hul situasie te verander en daar het ook 
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wedersydse steun vir mekaar ontstaan. Die groeplede het 'n kritiese ingesteldheid ontwikkel 

ten opsigte van faktore wat hullewens belnvloed en elkeen het 'n definitiewe beplanning vir 

haar toekoms uitgewerk. Dit het daartoe gelei dat hulle die kans om werk in die ope 

arbeidsmark te bekom aangegryp het en het hulle op individuele vlak aksie geneem om hut 

situasie te verander. Vanwee die vroee afsluiting van die groep het hulle nie vaardighede 

ontwikkel en kennis verkry ten opsigte van 'n gesamentlike aksie nie. 

KONTROLEGROEPl 

Hierdie groep het 'n duidelike positiewe tendens getoon ten opsigte van die belewenis van hul 

vermoens om verandering te bewerkstellig en hulle het ook kritiese denke ontwikkel ten 

opsigte van faktore wat hullewens raak. Dit kan moontlik toegeskryfword aan die invloed 

van die voortoets (inmengende veranderlike). Ten spyte van hierdie verandering in houding en 

insig het daar geen sigbare steun vir rnekaar en wedersydse hulp geraliseer nie. Hulle het nie 

oorgegaan tot aksie om hul situasie te verander nie en geen groeplid het ook werk in die ope 

arbeidsrnark bekom nie. 

SAMEVATTING 

Dit is jammer dat Eksperirnentele Groep 1 nie die volledige groepwerkprogram deurloop het 

nie, want dit is baie duidelik dat hulle besig was om sterk te ontwikkel in die rigting van 

positiewe groepsaksie. Hoewel die groepsontwikkeling dus nie voltooi is nie, is daar 'n 

duidelike verskil tussen die groep en Kontrolegroep 1, aangesien daar by die kontrolegroep 

geen aksie plaasgevind het nie, in vergelyking met die individuele aksie wat wel by die 

eksperimentele groep plaasgevind het. 

4.2.4 NA VORSINGSRESULTA TE VAN EKSPERIMENTELE GROEP 2 EN 

KONTROLEGROEP2 

Ses persone van beide groepe het die voor- en natoets voltooi en hul besonderhede is as volg: 
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4.2.4.1 IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE- BYLAE A 

Hierdie inligting is gebruik om groeplede te keur vir Eksperimentele Groep 2 en ook om 

naastenby 'n gelykwaardige kontrolegroep saam te stel. 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 

Outlerdom 

Die helfte van die lede val in die 

ouderdomsgroep 30 - 39 jaar en die 

ander is alma! jonger. Die gemiddelde 

ouderdom is 28 jaar. 

(ieslag 

Op eie versoek was alma! dames. 

Huwelikstaat 

Vier lede was ongetroud, een getroud 

en een geskei. 

Taa/ 

Almal was Afrikaanssprekend. 

Kwalifikasies 

Vier lede het Standerd 7 voltooi, een 

Standerd 6 en een Standerd 5. 

KONTROLEGROEP2 

Ouderdom 

Die helfte van die lede val in die 

ouderdomsgroep 30 - 39 jaar, twee is 

jonger en een ouer. Die gemiddelde 

ouderdom is 33 jaar, wat vyfjaar ouer 

is as die eksperimentele groep. 

Ges/ag 

Alma] was dames. 

H uwelikstaat 

Drie lede was ongetroud en drie getroud. 

Die twee groepe is dus naastenby 

gelykwaardig in hierdie opsig. 

Taal 

Drie was Afrikaanssprekend en drie was 

Engelssprekend. Alma] was egter albei 

tale magtig. Ten spyte van die verskil in 

hierdie opsig tussen die twee groepe, is dit 

nie as 'n probleem beskou nie. 

Kwalifikasies 

Drie lede het Standerd 8 voltooi, een 

Standerd 9, een Standerd 10 en een 

Standerd 5. Hierdie groep se 



Werksonden•inding 

Twee lede het geen vorige werks

ondervinding nie, een het as kelnerin 

gewerk, een het as kassier en twee 

het as winkelassistente by 

verskillende firmas gewerk. 

SAMEVATTING 
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kwalifikasies is tot 'n mate hoer as die 

eksperimentele groep s'n, maar die groepe 

word nie as gevolg daarvan beskou as 

onvergelykbaai- nie. 

Werksonden•inding 

Een lid het geen vorige werksonder

ondervinding nie, een het as kassier 

gewerk, een as verpleegster, een as 

winkelassistent en twee het by die 

bank gewerk. Hierdie groep se 

werksondervinding korrelleer met 

hul hoer kwalifikasies en is die 

groep in hierdie opsig nie heeltemal 

gelykwaardig met die eksperimentele 

groep me. 

Daar is sekere verskille tussen Eksperimentele Groep 2 en Kontrolegroep 2; die kontrolegroep 

is byvoorbeeld gemiddeld 'n paar jaar ouer, daar is taalverskille, hul kwalifikasies is hoer en 

hul werksondervinding is meer gespesialiseerd. Die twee groepe word egter nie beskou as 

heeltemal onvergelykbaar met mekaar nie, vera! omdat kwalifikasies en werksondervinding 

dikwels gepaard gaan met geleenthede of gebrek daaraan, en nie noodwendig met persoonlike 

eienskappe nie. 

4.2.4.2 ALGEMENE TEVREDENHEID SKAAL- BYLAE Bl 

Die resultate van hierdie meting word nie vraag vir vraag bespreek nie, maar die totale 

puntetelling van die groeplede tydens die voor - en natoets word bespreek en die metings van 

die eksperimentele groep en die kontrolegroep word met mekaar vergelyk. 
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TABEL 14: ALGEMENE TEVREDENHEID SKAAL 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 KONTROLEGROEP2 

100 100 

80 ~ 80 

63 
60 55 2!:! 60 

~ ~ 1§ ~ 4 ~;-~ 40 r--- 40_ 40 41~ 

~ 
~ 29~ 

3 
~ 2~ 2 2 

20 20 

0 - .__ - '- - '-'--- 0 --- '- - - '- '--

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Blou = voortoets Gee/ = natoets 

EKSPERlMENTELE GROEP 2 

Uit die resultate van hierdie meting het dit geblyk dat vier Iede ( 66,7%) se tellings tydens die 

voortoets bokant die kliniese afsnypunt van 30 was, wat dui op hoe vlakke van algemene 

ontevredenheid. Twee lede (33 ,3%) se tellings was onder die kliniese afsnypunt. 

Tydens die natoets is ' n styging by vier Iede ( 66,7%) se tellings gemeet en was vyf lede 

(83 ,3%) se tellings bokant die kliniese afsnypunt gemeet. Daar was dus ' n algemene styging 

van ontevredenheid na die groepsessies by hierdie groep gemeet. 

Hierdie styging kan moontlik verklaar word indien in ag geneem word dat die 

groepbesprekings baie gekonsentreer het op bewusmaking (sien par. 3.10.5 groepsessies 5-7) 

en lede is in kontak gebring met hul eie gevoelens en begeertes (sien par. 3.1 0.5 groepsessie 4) . 

Die groepprogram was juis rile daarop gerrilk om groeplede "tevrede te hou" met hul 

omstandighede nie. Verder het slegs een groeplid aan die einde van die groepwerkprogram 

werk bekom, wat baie minder is as wat in Eksperimentele Groep 1 gebeur het. Indien die 

groepe dus met mekaar vergelyk word, wi l dit voorkom asof die daling van die tellings tydens 
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die natoets by Eksperimentele Groep 1 moontlik verband hou met die groeplede wat werk 

gekry het en die styging in tellings by Eksperimentele Groep 2 verband hou met die 

bewusmakingsproses waaraan baie aandag gegee is tydens die groepwerkprogram. 

Die feit dat by Eksperimentele Groep 2 'n styging ten opsigte van hul vlak van ontevredenheid 

gemeet is, word nie as negatiefbeskou nie, aangesien dit aanleiding kon gegee het tot die 

definitiewe aksie wat die groep later geneem het om hul finansiele posisie te verbeter. (Sien 

paragraaf 3.1 0.5, groepsessies 10 en 13, koek- en klereverkoping). 

KONTROLEGROEP2 

Uit die resultate van hierdie meting is gevind dat tydens die voortoets die tellings van drie lede 

(50%) onder die kliniese afsnypunt van 30 was en die ander drie se tellings hoer was. Tydens 

die natoets is 'n styging in tellings by drie lede (50%) gemeet en 'n daling by die ander drie. 

Ten spyte van die daling in tellings by die drie lede was daar steeds by vier lede (66,7%) 'n 

meting hoer as die kliniese afsnypunt van 30 gemaak, wat dui op hoe vlakke van algemene 

ontevredenheid. 

SA1\fEVA TTING 

Indien die resultate van Eksperimentele Groep 2 en Kontrolegroep 2 met mekaar vergelyk 

word, is dit duidelik dat daar by albei groepe hoe vlakke van algemene ontevredenheid gemeet 

is, beide tydens die voor- en die natoets. Hierdie ontevredenheid het egter by Eksperimentele 

Groep 2 gelei tot definitiewe aksie, tenvyl by Kontrolegroep 2 geen aksie tot verandering 

plaasgevind het nie. Die afleiding kan gemaak word dat die groepwerkprogram 'n bydrae 

gelewer het om die groeplede te bemagtig om aksie te neem (sien hoofstuk 3, paragraaf 

3.10.5, groepsessies 10 en 13). 
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4.2.4.3 INDIVIDUELE VLAK VAN BEMAGTIGING- BYLAE C 

Hierdie vraelys is antwerp om die individu se vlak van bemagtiging te bepaal. Die resultate 

van die voor- en die natoets word bespreek en die eksperimentele groep se resultate word met 

die kontrolegroep se resultate vergelyk. 

TABEL15 

VRAAG 1: VOEL JY DAT JY BEHE ER HET OOR WAT M ET JOU GEBEUR? 

EKSPERlMENTELE GROEP 2 KONTROLEGROEP 2 

4 4 

f-- ,-- -3 3 -

r-- f-- -2 2 r-r-- - ~ 

....._ '--- -
_l 

'---

1---

'- '- - '--- L- '--

1 1 

0 0 
1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 1 6 

Blou = voortoets Gee[ = natoets 

EKSPER£MENTELE GROEP 2 

Tydens die voortoets bet vier lede (66,7%) ' n hoe puntetoekenning gemaak ten opsigte van 

hierdie vraag, naarnlik · n 3 of 4. Tydens die natoets is positiewe groei by drie lede (50%) 

gemeet, terwyl negatiewe verandering by een lid (16,7%) waargeneem is. Twee lede (33 ,3%) 

se puntetoekenning bet staties gebly. Dit is opmerklik dat tydens die natoets 5 lede (83 ,3%) 'n 

4 aan die vraag toegeken bet, wat dui op ' n belewenis van beheer oor persoonlike sake. Daar 

was definitiewe groei by die groeplede ten opsigte van hierdie aspek. 
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KONTROLEGROEP2 

By hierdie groep is 'n soortgelyke patroon gevind naamlik positiewe groei wat by drie lede 

(50%) tydens die natoets gemeet is, negatiewe verandering by een lid (16,7%) en 'n statiese 

puntetoekenning by twee lede (33,3%). By hierdie groep het daar ook verandering ingetree, 

maar dit kan nie verklaar word nie. 

TABEL16 

VRAAG 2: DINK JY DIS JOU EIE SKULD OAT JY HIER BELAND HET? 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 KONTROLEGROEP 2 

4 4 r-- r- -

- f-3 3 

- r--2 2 r-

- - -1 1 - -

- - '-- '-- '- -- - '- - - '-0 0 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Blou = voortoets (ieel = natoets 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 

Op hierdie vraag het drie lede (50%) se puntetoekenning staties gebly, twee lede (33,3%) het 

negatiewe verandering getoon en een lid (I 6, 7%) het positiewe groei getoon tydens die 

natoets. Dit is opmerklik dat vyflede (83,3%) tydens die voortoets 'n 3 of 4 toegeken het aan 

die vraag, maar slegs drie lede (50%) het tydens die natoets 'n 4 toegeken. Daar was dus 

verandering by die groep gemeet, wat 'n aanduiding kan wees dat hulle skuldgevoelens 

verminder het sodat bulle energie in positiewe aksie gekanaliseer kon word . 



113 

KONTROLEGROEP2 

Op hierdie vraag het drie lede (50%) se puntetoekennings onveranderd gebly tydens die voor

en natoets, twee lede (33,3%) het negatiewe verandering getoon tydens die natoets en een lid 

( 16,2%) het positiewe groei getoon. Hierdie groep se puntetoekennings het beide tydens die 

voor- en die natoets laer gemeet as die eksperimentele groep 2 s'n, wat 'n aanduiding kan wees 

van minder skuldgevoelens. Hulle het dit egter nie benut om tot aksie oor te gaan nie, behalwe 

in een geval, wat onder Vraag 8 van Kontrolegroep 2 bespreek word. 

TABEL17 

VRAAG 3: DfNK JY DAT JY lETS AAN JOU OMSTANDIGHEDE KAN 

VERANDER? 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 KONTROLEGROEP2 

4 - 4 

3 3 

2 2 

1 - r- 1 

0 - ~ ~ - ~ ~ 

1 2 3 4 5 6 
0 

4 1 2 3 5 6 

Blou = voortoets Gee/ = natoets 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 

Op hierdie vraag het 4 groeplede ( 66,7%) tydens die voor- en natoets 'n hoe puntetelling 

naamlik 3 of 4 toegeken. By die ander twee lede is negatiewe verandering tydens die natoets 

gemeet en het albei (33,3%) tydens die natoets ' n 1 toegeken. Die negatiewe verandering kan 

nie verklaar word nie, maar die groep het oor die algemeen ' n positiewe gesindheid openbaar, 
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wat aan die einde positiewe resultate in die vorm van gesamentlike optrede tot gevolg gehad 

het. 

KONTROLEGROEP 2 

By hierdie groep is dit opmerklik datal ses lede (I 00%) tydens die voortoets ' n 

puntetoekenning van 3 of 4 gemaak het en slegs een lid (16, 7%) het tydens die natoets · n laer 

punt toegeken. Daar was dus · n oorwegend positiewe gesindheid tot verandering in die groep 

maar die meeste het dit nie benut nie. 

TABEL18 

VRAAG 4: DINK JY DlT SAL HELP OM MET JOU BAAS /SKULDEISERI 

BANKBESTUURDERIPASTOORIDOMlNEE TE GAAN PRAAT OOR JOU 

PROBLEME? 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 KONTROLEGROEP 2 

4 4 ~ 

3 3 

2 2 

~ .-1 1 1- r- r-

L- '- '- '-- '-- L-0 
1 2 3 4 5 6 6 

0 L- L- '- '- L_ L_ 

1 2 3 4 5 

Blou = voortoets Gee/ = natoet.\· 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 

By hierdie groep het vier lede (66, 7%) se puntetoekenning onveranderd gebly, tenvyl daar by 

twee lede (33,3%) positiewe groei tydens die natoets gemeet is. Tydens die natoets het vier 
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lede (66,7%) 'n hoe puntetoekenning van 3 of 4 gemaak wat dui op'n redelike positiewe 

gesindheid teenoor die waarde van gesprekvoering. Dit kan moontlik toegeskryfword aan die 

samesprekings met die bestuur wat baie positief afgeloop het. 

KONTROLEGROEP2 

By hierdie groep het drie lede (50%) tydens die voortoets ' n hoe puntetoekenning van 3 of 4 

gemaak, terwy l die ander drie elk ' n 1 toegeken het. Tydens die natoets is presies dieselfde 

meting gemaak, naam.lik drie hoog en drie laag. maar by verskillende groeplede. Hierdie 

wisselende patroon kan moontlik aan persoonlike omstandighede toegeskryfword wat 

verander het. 

TABEL19 

VRAAG 5: DINK JY DIT SAL HELP 01\1 'N BRIEF AAN DIE KOERANT/ 

STADSRAAD TE SKRYF OOR 'N SAAK WAT JOU PLA? 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 KONTROLEGROEP 2 

4 4 

3 3 ,.....-

~ -2 2 

r- r- r- -1 1 r-- - r--

'-- ~ - '-- '--'-- '-- - '-- - -0 0 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

Blou = voortoets Gee/ = natoets 

-

'--

6 
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EKSPERlMENTELE GROEP 2 

Op hierdie vraag het twee lede (33,3%) se puntetoekenning onveranderd gebly tydens die 

voor- en natoets, daar was positiewe groei by twee lede (33,3%) gemeet en negatiewe 

verandering by die ander twee tydens die natoets. Ten spyte van die positiewe groei, was daar 

steeds vier lede ( 66, 7) wat tydens die natoets ' n 1 toegeken het en wat dui op min geloof in die 

waarde van ' n brief aan ' n open bare liggaam. [ Iierdie lae puntetoekennings kan moontlik 

toegeskryf word aan die feit dat die aspek nie tydens die groepsessies hanteer is nie. 

KONTROLEGROEP2 

By hierdie groep het feitlik geen beweging ten opsigte van hierdie aspek plaasgevind nie, 

aangesien Slede (83,3%) se puntetoekennings staties gebly het. By ee11 lid (16,7%) was 

negatiewe verandering gemeet tydens die natoets. Vier lede ( 66,7%) het ' n 1 toegeken tydens 

die natoets, wat dui op ' 11 houdi11g dat ' 11 brief aa11 ' n open bare liggaam geen doe! die11 11ie. 

TABEL20 

VRAAG 6: DINK JY DA T JULLE AS GROEP ENIGIETS POSITIEF KAN 

VERANDER TEN OPSIGTE VAN JULLE OMSTANDIGHEDE? 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 KONTROLEGROEP 2 

4 4..------

3 3 ..--

f---2 2 

1 1 r-

'-- '-- '-- '-- '-- '--0 0 
1 1 2 3 5 4 6 4 5 6 2 3 

Rlou = l'oortoets Gee/ = twtoets 
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EKSPERIMENTELE GROEP 2 

Ten opsigte van hierdie vraag het al ses lede (I 00%) tydens die voortoets 'n hoe 

puntetoekenning van 3 of 4 gemaak. Tydens die natoets het een lid ( 16,7%) se puntetoeknning 

dieselfde gebly, 'n ander lid het negatiewe verandering getoon en by vier lede ( 66,7%) was 

positiewe groei gemeet. Hier was dus definitiewe beweging by die groep, wat vermoedelik 

veroorsaak is deur die positiewe groepsaksie wat uit die groep ontstaan het en tot die voordeel 

(finansieel en ontwikkelingsgewys) van al die groeplede gestrek het. 

KONTROLEGROEP2 

By hierdie groep het al die lede ( 100%) tydens die voor- en die natoets 'n hoe puntetoekenning 

van 3 of 4 ten opsigte van die vraag gemaak. Hierdie positiewe ingesteldheid het egter nie in 

aksie oorgegaan nie en is die groep as geheel en ook die individuele lede nie daardeur 

bevoordeel nie, behalwe in een geval (sien Vraag 8- Kontrolegroep 2). 
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TABEL 21 

VRAAG 7: HET JY AL OOIT DAARAAN GEDINK OM SELF 'N BESIGHEID TE 

BEGIN? 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 KONTROLEGROEP 2 

4 4 r-

r--3 3 rl -

f---2 2 -

- -1 1 

- - '- '-- '-- '--- - '-- '- - '-- 0 
1 

0 
5 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

Blou = voortoets Gee/ = natoets 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 

Ten opsigte van hierdie vraag het vier lede (66,7%) se puntetoekenning staties gebly, terwyl by 

twee lede (33 ,3%) positiewe groei gemeet is tydens die natoets. Dit is opmerklik dat vier lede 

tydens die natoets ' n puntetoekenning van 4 gemaak het, wat dui op ' n hoe positiewe 

ingesteldheid en wat benut is om ' n verandering in hul finansiele posisie te bewerkstellig. 

KONTROLEGROEP2 

By hierdie groep het drie lede (50%) tydens die voor- en natoets ' n 4 toegeken, terwyl by die 

ander drie positiewe groei gemeet is tydens die natoets. Vyflede (83,3%) het tydens die 

natoets ' n 4 aan die vraag toegeken wat dui op ' n sterk positiewe ingesteldheid, maar die 

meerderheid het dit nie tot hul eie voordeel benut nie. 
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VRAAG 8: INDIEN JY DIT WEL OORWEEG HET OM 'N BESIGHEID TE BEGIN, 

W AT HET JY IN GEDAGTE? 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 

Een groeplid (16,7%) het dit nie oorweeg om 'n besigheid te begin nie, een lid sou graag 'n 

vaste werk wou he (nie haar eie besigheid nie), een lid sou wou he dat die groep as geheel 

moet saamwerk aan 'n projek tot voordeel van almal en die ander drie lede (50%) het almal 'n 

winkeltjie in gedagte gehad. 

Oor die algemeen was die lede baie positiefingestel om 'n gesamentlike projek aan te pak, of 

iets van hul eie te begin. Die gesamentlike projek het gerealiseer. 

KONTROLEGROEP2 

Een groeplid ( 16,7%) het nie kans gesien om enige projek op haar eie te begin nie, maar die 

ander vyflede (83,3%) het elkeen iets oorspronkliks in gedagte gehad byvoorbeeld om 

gipsvormpies te maak en te verkoop, om 'n kunswinkel of'n "spaza shop" te begin, om 

blomme ofklere te verkoop en om 'n haarsalon te begin. Van al hierdie idees het slegs een 

gerealiseer, naamlik die gipsbeeldjies wat gemaak en verkoop is, en wat slegs een lid 

bevoordeel het. Daar was dus baie onbenutte potensiaal in die groep wat nie ten voile 

ontwikkel is nie. 

SAMEVATTING 

Indien Eksperimentele Groep 2 en Kontrolegroep 2 met mekaar vergelyk word, is dit duidelik 

dat beide groepe ontwikkel het op sekere gebiede. Sien byvoorbeeld Vraag 1 wat handel oor 

die belewenis van beheer oor hullewens en Vraag 7 wat handel oor die moontlikheid om 'n eie 

besigheid te begin. 

Ten opsigte van Vraag 2 wat handel oor skuldgevoelens wil dit voorkom of die kontrolegroep 

op die ou end minder skuldgevoelens as die eksperimentele groep gehad het, maar ten opsigte 

van Vraag 4 het die eksperimentele groep meer positief ontwikkel en heg hulle aan die einde 
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groter waarde aan gesprekvoering. Ten opsigte van Vraag 5 wat handel oor die waarde van 'n 

brief aan 'n openbare liggaam het beide groepe negatief gebly. 

Verder is sekere areas uitgewys waar beide groepe 'n hoe positiewe ingesteldheid gehad of 

ontwikkel het, byvoorbeeld by Vraag 3 wat handel oor die moontlikheid van die individu om 

haar omstandighede te verander en Vraag 6 wat handel oor die groep se vermoe om iets aan 

hul omstandighede te verander. Die antwoorde op Vraag 8 wys ook dat daar heelwat 

kreatiwiteit by die lede van albei groepe bestaan. 

Dit is dus duidelik dat beide groepe oor positiewe eienskappe beskik en beide het ontwikkel, 

maar slegs die eksperimentele groep het in geheel tot aksie oorgegaan wat uiteindelik al die 

lede bevoordeel het. Hierdie beweging kan toegeskryf word aan die invloed van die 

groepwerkprogram wat slegs ten opsigte van die eksperimentele groep toegepas is. 

4.2.4.4 EVALUASIE VAN GROEP SE VLAK VAN BEMAGTIGING- BYLAE D 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 

Hierdie groep het in totaliteit buitengewone groei getoon. Hulle het eerstens begin glo in hul 

eie en die groep se vermoens om verandering te bewerkstellig, ten spyte van negatiewe 

invloede vanuit die makro-omgewing. Hulle het geleidelik begin om mekaar te ondersteun en 

te help in die groep. Hulle het hul eie kennis en vaardighede herontdek en die vaardighede van 

konflikhantering, kommunikasie, onderhandeling en samewerking begin ontwikkel. Dit het 

gelei tot 'n gesamentlike aksie waar 'n koek- en klereverkoping gebou is en wat vir alma! 

finansiele voordeel ingehou bet. Een lid bet werk in die ope arbeidsmark bekom. 

KONTROLEGROEP2 

Hierdie groep bet 'n positiewe houding ontwikkel ten opsigte van hul eie vermoens om 

verandering te weeg te bring, bulle bet kritiese denke ontwikkel ten opsigte van dit wat bul 

lewens raak, daar was hoe vlakke van ontevredenbeid by bulle gemeet ten opsigte van hul 

algemene omstandigbede, beelwat kreatiwiteit is by bul opgemerk, maar dit bet nie gelei tot 

positiewe aksie nie. Dit is nie waargeneem dat bulle enige kennis benut ofvaardighede 
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ontwikkel het nie, daar het nie wedersydse hulp en steun vir mekaar ontwikkel nie en 

uiteindelik het slegs een lid haar beplanning laat realiseer naamlik om gipsbeeldjies te maak en 

te verkoop. Nie een van hierdie groeplede het werk in die ope arbeidsmark bekom nie. 

SAMEVATTING 

Die mees uitstaande aspek wat in hierdie vraelys uitgelig word, is die aksie wat die 

eksperimentele groep uitgevoer het en wat at die lede bevoordeel het, teenoor die 

kontrolegroep waar slegs een lid positiewe aksie geneem het. Dit is baie duidelik dat slegs die 

groep wat aan die groepwerkprogram onderwerp is en blootgestel is aan die 

groepsgebondenheid en groepsondersteuning, doelbewuste aksie geneem het om hul 

omstandighede te verbeter. 

4.3 KW ALIT A TIE WE NA VORSINGSRESUL TATE VAN DIE 

VOORONDERSOEKGROEP, EKSPERIMENTELE GROEP 1 EN 

EKSPERIMENTELE GROEP 2 

In hierdie navorsingsprojek is van deelnemende waarneming sowel as van doelgerigte 

gesprekvoering gebruik gemaak om kwalitatiewe gegewens in te win (Epstein, 1988: 189). In 

hierdie proses was die plakboeke wat elke groeplid gemaak het, asook die gesamentlike 

plakkate en die groepwerkverslae uiters handige hulprniddels. 

4.3.1 PLAKBOEKE 

Reg aan die begin van elke groep is aan die groeplede verduidelik dat elkeen 'n plakboek kon 

maak waarin die bespreking van die dag deur rniddel van prente uitgebeeld kon word. (Die 

boeke, ou tydskrifte, skere en gom is deur die groepleier voorsien.) Die doelstellings wat deur 

rniddel van die plakboeke bereik wou word, was die volgende: 

~ Om groeplede te help om te fokus op die onderwerp van bespreking; 
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~ om hulle te help om in kontak te kom met hul eie gevoelens en begeertes en om dit uit te 

beeld; 

~ om 'n visuele verband te trek tussen hul verlede, hede en toekoms sodat hulle doelgerig 

kon beplan vir hul toekoms; 

~ om groeplede te help om makliker binne groepsverband te kommunikeer. 

Bogenoemde doelstellings is almal bereik, soos sal blyk uit die bespreking van die waarnemings 

wat gemaak is. 

Tydens die groepsessies is die volgende waarnemings gemaak deur middel van die plakboeke: 

~ Die meeste groeplede het hul huidige omstandighede baie negatiefbeleef Dit is uitgebeeld 

deur prente van persone wat huil, rigtingloos en haweloos is en wie se buwelike misluk 

het. 

~ Die meeste groeplede bet bul verlede beter beleef as die huidige deurdat hulle toe nog hul 

eie huisvesting en vervoer gehad het, van bulle nog werk gehad het en hulle as gesinne nog 

gelukkig saam was. Enkele groeplede het baie negatiewe ondervindings uit hul verlede 

uitgebeeld in hul plakboeke en het hul huidige situasie as beter beleef, hoewel nie ideaal 

me. 

~ Ten opsigte van hul toekomsvisie het aldie groeplede (sender uitsondering) eie huisvesting 

begeer - dit is uitgebeeld deur prente van mooi huise met duur meubels en groat tuine, 

troeteldiere en gelukkige gesinne. Ander begeertes wat uitgebeeld is is motors, geld, mooi 

klere en luukse vakansies. 

~ Van die groeplede het daartoe oorgegaan om doelgerig te beplan vir hul toekoms - dit is in 

detail uitgeskryf en uitgeplak in hul boeke. Van hulle het dit ook laat realiseer, 

byvoorbeeld om te versoen met 'n vervreemde eggenoot, om met bebulp van familie 'n 

nuwe begin elders te maak of om werk te bekom. 
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~ Van die groeplede het dit aanvanklik baie bedreigend gevind om binne groepsverband te 

kommunikeer. Hulle wou niks van hulselfverbaal met die groep deel nie. Hulle was egter 

bereik om, met heelwat aanmoediging en ondersteuning vanaf die groepleier en ander 

groeplede, van hul prente aan die groep te wys. Die positiewe reaksie van die groeplede 

op die deelname het hulle geleidelik meer vertroue gegee om later ook verbaal te 

kommunikeer. 

~ By die interpretasie van die groeplede se keuse van prente is soms van doelgerigte 

gesprekvoering gebruik gemaak. Een persoon het byvoorbeeld 'n prentjie van 'n hond by 

haar verlede geplak. Op die vraag: "Hoekom 'n hond?" het sy geantwoord: "'n Hond 

word geskop." Later het dit geblyk dat sy 'n uiters ongelukkige huwelik gehad het. 

~ Soms het lede self onderskrifte by hut prente geskryf of geplak. By die prent van 'n 

persoon wat op haar tas langs die pad sit, het een geskryf: "I had no direction in life." 

Hierdie persoon het later haar toekomsbeplanning in detail uitgespel in haar plakboek en sy 

het 'n deel daarvan laat realiseer, naamlik om vir haar ander behuising te kry. 

~ Die plakboeke het soms ook die dramatiese groei en ontwikkeling by groeplede uitgebeeld. 

In een persoon se plakboek was die eerste prent 'n vrou wat sit en huil. Die laaste was 'n 

voel wat vlieg. Sy het in die loop van die groepsessies doelgerig begin werk soek, dit 

gekry en die sentrum verlaat. Sy het letterlik "gevlieg". 

~ Die plakboeke het soms ook hewige emosionele reaksies uitgelok. Een vrou het 

byvoorbeeld 'n hele groepsessie gesit en huil oor 'n prentjie van 'n trein. Toe sy uiteindelik 

bereik was om te praat, het dit geblyk dat sy vreeslik graag haar familie in Natal wou gaan 

besoek. Dit het later gerealiseer met behulp van die bestuur van die sentrum. 

4.3.2 GROEPSPLAKKA TE 

By die voorondersoekgroep en Eksperimentele Groep 1 is van groepsplakkate gebruik gemaak 

tydens die bespreking van positiewe faktore binne en buite die groeplede wat kon help om hut 

drome te verwesenlik. In beide gevalle is 'n groot vel papier gebruik en in die middel het een 

van die groeplede rofweg 'n mens geteken. Rondom hierdie persoon het die groeplede al die 
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positiewe eienskappe, sterk punte, vaardighede en hulpbronne neergeskryf wat die persoon tot 

hulp kon wees. Dit was opmerklik hoe die groeplede hul maskers laat val het en hul 

gereserveerdheid in die wind gestrooi het met hierdie oefening. Die groeplede het mekaar by 

tye verdring om 'n beurt te kry om iets op die plakkaat te skryf Aan die einde is die indruk 

verkry dat hulle selfverstom was oor die hoeveelheid positiewe aspekte wat die mens se lewe 

kan belnvloed. 

Hierdie groepsaksie het eerstens 'n besondere groepsgebondenheid laat ontstaan binne die 

groep, maar terselfdertyd 'n groot hoeveelheid positiewe energie vrygestel. Die groepe het 

hierdie energie verskillend benut. Die voorondersoekgroep het direk daarna oorgegaan tot 

groepsaksie wat gelei het tot die bak van vetkoeke, terwyl Eksperimentele Groep I die energie 

benut het om elkeen haar eie toekomsbeplanning te laat realiseer. 

4.3.3 GROEPWERKVERSLAE 

Aan die einde van elke groepsessie is 'n groepwerkverslag geskryf, waarin onder andere die 

verloop weergegee is, asook elke groeplid se deelname, reaksie en ontwikkeling. Dit het later 

geblyk baie waardevolle inligting te wees, vera] met die vergelyking van die kwalitatiewe en 

kwantitatiewe navorsingsresultate. 

SAMEVATTING 

Die kwalitatiewe inligting wat uit die groepsessies verkry is, dui baie duidelik aan dat daar 

definitiewe groei en ontwikkeling by die individuele lede was, dat die groepsgebondenheid en 

groepsondersteuning die lede gerugsteun het in hul onderskeie aksies en dat die vaardighede 

wat aangeleer en ingeoefen is ten opsigte van konflikhantering, kommunikasie, beplanning, 

onderhandeling en samewerking uiteindelik die groeplede sodanig bemagtig het dat hul 

verskillende aksies wel suksesvol uitgevoer kon word. Hierdie inligting korrelleer met die 

kwantitatiewe navorsingsresultate en verhoog die geldigheid van die navorsingsresultate in 

totaliteit. (Sien Hoofstuk 3, paragraaf3.7.3.2 ten opsigte van gelyktydige geldigheid.) 
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4.4 OORSIG OOR TOT ALE NA VORSINGSPROGRAM 

Aan die begin van bierdie navorsingsprojek is 'n spesifieke beplapning gedoen, waar onder 

andere besluit is op 'n kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp en 'n groepwerkprogram wat 

as die onafbanklike veranderlike beskou sou word. (Sien paragraaf3.9 vir die volledige 

bespreking van die stappe in die navorsingsproses.) Hierdie beplanning is uitgevoer, aangesien 

daar twee eksperimentele groepe saamgestel is wat aan die onafhanklike veranderlike 

(groepwerkprogram) onderwerp is en twee kontrolegroepe wat nie aan die onafhanklike 

veranderlike onderwerp is nie. 'n Voor- en natoets is deur aldie groepe voltooi en aan die 

einde is die resultate met mekaar vergelyk. (Sien paragraaf 4.2.3 en 4.2.4 vir die resultate.) 

Aan die begin van die navorsingsprojek is die volgende hipotese gestel: "Die groepwerkproses 

kan benut word om die algemene tevredenbeid en graad van bemagtiging van persone wat in 

armoede verkeer te verboog, om bulle sodanig te bemagtig dat die proses van verarming 

gestuit kan word." Die hipotese is net gedeeltelik as waar bewys. Tndien na die bespreking in 

paragrawe 4.2.3.2 en 4.2.4.2 gekyk word, wil dit voorkom asofdie groeplede van 

Eksperimentele Groep 1 se vlak van algemene tevredenbeid nie deur die groepwerkprogram 

verboog is nie, maar deur die feit dat van die groeplede werk verkry bet. Inteendeel, dit wil 

voorkom asof die groepwerkprogram eerder die groeplede se vlak van ontevredenbeid 

verboog bet by Eksperimentele Groep 2, want bulle het nie werk gekry nie. (Dit word egter 

nie as negatiefbeskou nie, aangesien hierdie verboogde vlak van ontevredenbeid vermoedelik 

die dryfveer was tot die aksie waartoe die groep oorgegaan bet.) 

Die tweede deel van die hipotese is wei as waar bewys, want die groeplede is bemagtig deurdat 

bulle vaardigbede ten opsigte van konflikhantering, kommunikasie, beplanning, onderbandeling 

en samewerking uitgebou en benut is om bul aksies uit te voer, wat vir bulle finansiele voordeel 

ingebou bet. 

By die kontrolegroepe was sodanige aksie afwesig en kan tot die gevolgtrekking gekom word 

dat die groepwerkprogram wei positiewe verandering by die eksperimentele groepe te weeg 

gebring bet. Die invloed van die groepproses en in besonder die groepsgebondenbeid en 

groepsondersteuning moet ook nie buite rekening gelaat word by hierdie aspek nie. Dit is 
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duidelik dat die groeplede wat deur 'n groep as geheel ondersteun en bemoedig is, tot 'n baie 

groter mate in staat was om beheer oor hul omstandighede te verkry en om 'n positiewe 

verandering te bewerkstellig as die persone wat nie die voordeel van die groepsituasie geniet 

het nie. 

In die volgende hoofstuk word die gevolgtrekkings en aanbevelings bespreek. 
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HOOFSTUK 5 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

5.1 INLEIDING 

Aan die begin van hierdie navorsingsprojek is die volgende doelstelling geformuleer: " ... om te 

bepaal hoe die maatskaplike werker binne groepverband en deur middel van die proses van 

bemagtiging, persone wat in armoede verkeer kan help om beheer oor hul Iewens te verkry, om 

sodoende die veranningsproses te stuit" (sien hoofstuk I, paragraaf 1.3). Om hierdie 

doelstelling te laat ~ealiseer is verskillende doelwitte gestel, (sien hoofstuk 1, paragraaf 1.4) 

wat vervolgens kortliks bespreek word: 

~ 'n Oorsigtelike ondersoek is gedoen van die plaaslike situasie ten opsigte van armoede 

soos dit manifesteer het in werkloosheid en haweloosheid, wat weerspieel is in die 

aanmeldings wat by die Departement van \Velsyn en Bevolkingsontwikkeling hanteer is 

(sien hoofstuk 1, paragraaf 1.1). Hierdie probleem is deels veroorsaak deur grootskaalse 

personeelverrninderings deur die nywerhede in die Vaaldriehoek, asook die onbeheersde 

instroming van werklose persone na die Vaaldriehoek, soos die groeiende aantal 

plakkerskampe in hierdie gebied duidelik uitwys. Verder het 'n hele aantal sorgsentrums 

ontstaan waar werklose en hawelose persone in die Vaaldriehoek 'n heenkome kan vind. 

Hierdie probleem van werkloosheid en haweloosheid het aanleiding gegee tot die betrokke 

nayorsingsprojek. 

~ 'n Volledige literatuurstudie is gedoen en die volgende aspekte (soos van toepassing op 

hierdie navorsingsprojek) is ondersoek: 

¢ Armoede. Uit die ondersoek het dit geblyk dat armoede 'n wereldwye probleem is en 

dat in Suid-Afrika miljoene mense onder of net bo die minimum bestaanspeilleef (sien 

hoofstuk 2, paragraaf 2.1.1 ). Die oorsake en gevolge van armoede vorm 'n komplekse 
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wisselwerking met mekaar en dit is duidelik dat daar geen eenvoudige oplossing vir die 

probleem is nie (sien hoofstuk 2, paragraaf2.1.5). 

c:> Werkloosheid. Dit blyk ook 'n wereldwye probleem te wees en in Suid-Afrika dui 

statistieke aan dat die werkloosheidsyfer drasties toeneem (hoofstuk 2, paragraaf 

2.2.3). Die oorsake van werkloosheid is veelvuldig, maar dit is duidelik dat die tekort 

aan entrepeneurs (wat werksgeleenthede kan skep) teenoor die ooraanbod van semi

en onopgeleide werksoekers, 'n wanbalans skep in die vraag na en aanbod van 

werksgeleenthede (sien hoofstuk 2, paragraaf2.2.4) en as een van die belangrikste 

oorsake van werkloosheid beskou kan word. Die gevolge van werkloosheid is tot 'n 

groot mate onberekenbaar, hoewel dit gesien kan word in die effek op die individu, die 

gesin, die kinders en die gemeenskap (hoofstuk 2, paragraaf2.2.5) en dit is oorwegend 

negatief. Stappe om werkloosheid te bekamp moet op nasionale vlak ge'inisieer word 

en behels aspekte soos onderwys en opleiding, arbeidsverhoudinge en 

bevolkingsbeplanning (sien hoofstuk 2, paragraaf2.2.6). 

c:> Maatskaplike werk. Die vraag ontstaan of die maatskaplikewerk-professie enigsins 'n 

bydrae kan !ewer ten opsigte van armoede en werkloosheid. Verskeie skrywers is van 

mening dat 'n besliste inset gel ewer kan word vera! met die oog op die bemagtiging van 

individue, groepe en gemeenskappe sodat bulle in staat sal wees om self verandering in 

hul omstandighede te bewerkstellig. Hoewel die maatskaplikewerk-professie nie die 

totale antwoord op die probleem van arrnoede en werkloosheid kan verskafnie, kan 'n 

definitiewe bydrae gelwer word op die terrein van bemagtiging (sien hoofstuk 2, 

paragraaf 2.3 .3). 

c:> Bemagtiging. Hierdie begrip word deur verskillende skrywers gesien as onder andere 

'n proses om beheer te verkry oor die interne en eksteme invloede wat die individu, 

groep of gemeenskap se lewe en toekoms raak (sien hoofstuk 2, paragraaf2.4.1). 

Hierdie proses kan effektiefbinne die kleingroep geskied (hoofstuk 2, paragraaf2.4.6), 

waar die maatskaplike werker verskillende rolle moet vertolk (hoofstuk 2, paragraaf 

2.4.4) en verskillende veranderings binne die individu moet plaasvind (hoofstuk 2, 

paragraaf2.4.3) asook binne die groep (hoofstuk 2, paragraaf2.4.5). 
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¢ Groepwerk. In hierdie navorsingsprojek is groepwerk as metode in die maatskaplike 

werk gebruik om die aanvanklike doelstelling te bereik. Die "mainstream model" van 

Papell & Rothman (1980) is as model gekies, (hoofstuk 2, paragraaf2.5.5) tesame met 

sekere konsepte van die persoongesentreerde benadering- (hoofstuk 2, paragraaf 2. 5. 6) 

soos beskryf deur Corey (1985:247-273). 

¢ Navorsingsprosedures. 'n Deeglike studie is gemaak van navorsingsprosedures en die 

verskillende moontlikhede wat bestaan ten opsigte van die operasionalisering daarvan. 

In hierdie navorsingsprojek is gebruik gemaak van beide kwantitatiewe en kwalitatiewe 

navorsing (sien hoofstuk 3, paragraaf3.2). Kwantitatiefis 'n eksperimentele 

navorsingsontwerp gevolg (hoofstuk 3, paragraaf3.3.3), die groepwerkprogram is 

beskou as die onathanklike veranderlike (hoofstuk 3, paragraaf 3. 4.1) en die algemene 

tevredenheid en graad van bemagtiging van die groeplede is beskou as die athanklike 

veranderlikes (hoofstuk 3, paragraaf3.4.2). Verder is 'n beskikbaarheid- steekproef 

gedoen (hoofstuk 3, paragraaf 3. 5), 'n verskeidenheid meetinstrumente is gebruik 

(hoofstuk 3, paragraaf 3. 6), waarvan drie self ontwerp is aan die hand van beskikbare 

literatuur (sien Bylaes A, C en D) en die ander een is 'n gestandaardiseerde skaal. 

(Sien Bylaes B 1 en B2). Die geldigheid en betroubaarheid van die meetinstrumente is 

tydens die voorondersoek uitgetoets en enkele veranderings is aan die vraelyste 

aangebring. (Sien Hoofstuk 3, paragrawe 3. 7 en 3.8 vir besonderhede hieromtrent.) 

K walitatief is van deelnemende waarneming, doelgerigte gesprekvoering en die 

groepwerkverslae gebruik gemaak om data te bekom (sien hoofstuk 3, paragraaf 

3.2.2). 

~ Die uitvoering van die navorsingsprosedures ( oftewel die navorsingsproses) is volledig 

beskryfin Hoofstuk 3, paragraaf3.9, maar die kern daarvan is die feit dat naastenby 

gelykwaardige eksperimentele - en kontrolegroepe saamgestel is, dat al die 

meetinstrumente op beide die eksperimentele- en kontrolegroepe gebruik is, dat 'n voor

en natoets deur al die groepe gedoen is en dat slegs die eksperimentele groepe aan die 

groepwerkprogram ( onathanklike veranderlike) onderwerp is. 
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~ 'n Groepwerkprogram is ontwerp waaraan die voorondersoekgroep en die twee 

eksperimentele groepe onderwerp is. Die belangrikste aspekte wat tydens die groepe 

hanteer is, is om perspektief te verkry ten opsigte van die verlede, hede en toekoms, 

bewuswording van beide negatiewe en positiewe kragte rondom en in die mens wat 'n 

invloed op die mens het, doelformulering, ontwikkeling van vaardighede byvoorbeeld ten 

opsigte van konflikhantering, kommunikasie, beplanning, onderhandeling en samewerking 

en die uitvoer van verskillende aksies deur die groeplede om hul omstandighede te verbeter 

(hoofstuk 3, paragraaf 3 .10). 

Tydens die groepsessies is deurlopend kwalitatiewe data versameL In hierdie verband was 

die plakboeke en groepsplakkate wat die groeplede gemaak het van onskatbare waarde om 

die lede se groei en ontwikkeling te evalueer, maar ook as hulpmiddel om hierdie groei en 

ontwikkeling te fasiliteer (sien hoofstuk 4, paragraaf 4.3). Die groepwerkverslae is ook 

tydens evaluasie gebruik, maar vera! om die kwantitatiewe en kwalitatiewe data aan die 

einde met mekaar te vergelyk. 

~ Die metings wat tydens die navorsingsproses verkry is, is statisties verwerk, bespreek en in 

tabelvorm aangebied in die navorsingsverslag. Die mees uitstaande aspek van die 

navorsingsresultate is die feit dat daar 'n definitiewe verskil was tussen die resultate van die 

eksperimentele - en die kontrolegroepe: die eksperimentele groepe het aksie geneem om 

hul omstandighede te verander, terwyl die kontrolegroepe nie tot aksie oorgegaan het nie. 

Hierdie gegewens is deur die kwalitatiewe data gerugsteun. 

~ Ten slotte is die navorsingsverslag geskryf 

In die lig van die bogenoemde feite, kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word: 

5.2 GEVOLGTREKKINGS 

~ Dit is duidelik dat daar 'n sikliese verhouding bestaan tussen die oorsake en gevolge van 

armoede. Politiese faktore en invloede vanuit die makrovlak het daartoe gelei dat mense 

swak gekwalifiseer is, laag besoldig word en gevolglik swak behuising het, nie voldoende 

kos, medikasie en ander lewensmiddele kan bekostig nie wat weer hul produktiwiteit 
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verlaag. Hierdie siklus moet verbreek word, anders sal die miljoene mense in Suid-Afrika 

wat in armoede verkeer, se lot nooit verander nie. 

~ Werkloosheid het onder andere te doen met die beskikbaarheid van werksgeleenthede. 

Ongelukkig is daar sekere faktore wat werksgeleenthede verminder, soos byvoorbeeld die 

maatreels wat getrefword om inflasie te bekamp, rasionalisasie, meganisasie en onredelike 

looneise deur vakunies. Dit het tot gevolg dat daar al hoe minder poste beskikbaar is, 

terwyl die hoeveelheid werksoekende mense vermeerder. Verder word die ontwikkeling 

van nuwe werksgeleenthede gestrem deur die swak ekonomie, swak vertroue in die land 

deur buitelandse beleggers, 'n tekort aan entrepeneurs deur wie werksgeleenthede geskep 

kan word en · n mate van versif,>1igheid by entrepeneurs om te vinnig te groot projekte aan 

te pak. 

~ In die Vaaldriehoek, wat 'n hoogs gei"ndustrialiseerde gebied is, is daar ten spyte van 

bogenoemde faktore, baie poste vir gekwalifiseerde vakmanne. Aangesien die industriee 

egter voorkeur bied aan ten volle gekwalifiseerde vakmanne, is dit moeilik vir · n half 

gebvalifiseerde persoon om 'n vaste betrekking te bekom. Daar is wei van tyd tot tyd 

tydelike werk beskikbaar, maar 'n brood winner kan nie 'n gesin onderhou op 'n tydelike 

werk elke nou en dan nie. Dit veroorsaak groot ellende. In hierdie navorsingsprojek is dan 

ook gevind dat daar nooit genoeg mans beskikbaar was om die volledige groepwerk

program te deurloop nie, juis vanwee die tydelike werk wat elke nou en dan beskikbaar 

was. 

~ Uit die resultate van die navorsing het dit geblyk dat daar hoe vlakke van algemene 

ontevredenheid by werklose persone bestaan, wat vermoedelik slegs reggestel kan word 

indien die persoon werk bekom. 

~ Dit het ook duidelik geword dat alhoewel die groepwerkprogram nie die hoe vlakke van 

algemene ontevredenheid verlaag het nie, dit wel die groeplede se interpersoonlike 

vaardighede verhoog het en hulle sodanig bemagtig het dat hulle in staat was om projekte 

aan te pak wat vir hulle finansiele voordeel ingehou het. 
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~ Groepwerk as met ode het geblyk baie effektief te wees om mense te bemagtig, maar dit 

plaas beperkings op die keuse van proetpersone, aangesien faktore soos ouderdom, geslag, 

taal en mobiliteit 'n groot groep potensiele proefpersone uitgesluit het. Dit het tot gevolg 

gehad dat diegene wat uiteindelik aan die navorsingsprogram ·onderwerp is, 'n spesifiek 

geselekteerde groep mense was, wat nie verteenwoordigend van al die werklose persone in 

die Vaaldriehoek is nie. 

~ Groepwerk as metode in die maatskaplike werk is effektief om klein groepies mense op 'n 

slag te bemagtig (1 0 tot 15), maar die massas kan nie hierdeur bereik word nie. 

~ Groepwerk bied aan 'n navorser unieke geleenthede tot kwalitatiewe navorsing, aangesien 

die navorser ook terselfdertyd die groepleier is en deurgaans van deelnemende waameming 

en doelgerigte gesprekvoering gebruik kan maak om data te versamel. In hierdie opsig is 

die kreatiwiteit van die navorser uiters belangrik om tegnieke en hulpmiddels te ontwikkel 

om van hulp te wees met die versameling van inligting. 

~ Die meetinstrumente wat gebruik is, is ontwerp vir geletterde persone, en kan nie gebruik 

word vir die miljoene ongeletterde persone nie. Selfs geletterde persone het probleme 

ondervind om byvoorbeeld die Algemene Tevredenheid Skaal en die Indeks van Selfagting 

te voltooi. Dit beteken nie dat geen navorsing ten opsigte van ongeletterde of 

halfgeletterde persone gedoen kan word nie. Dit sal egter nodig wees om meer van 

l-.'Walitatiewe navorsingsmetodes gebruik te maak, soos onder andere in hierdie 

navorsingsprojek gelllustreer is. 

~ Laastens kan genoem word dat daar baie potensiaal en kreatiwiteit in aldie groepe ontdek 

is, wat slegs ontgin moet word tot voordeel van die werklose persoon. 
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5.3 AANBEVELINGS 

Die volgende aanbevelings kan gernaak word: 

~ Werkskepping rnoet prioriteit aandag geniet, beide vanaf regeringskant en die 

privaatsektor. 

~ Beroepsgerigte opleiding aan jeugdiges, volwasse opleiding asook geletterdheidsklasse 

rnoet baie rneer aandag lay 

~ Kreatiewe ontwikkelingsprogramrne behoort ontwikkel te word vir ongeletterde en half 

geletterde persone, asook programme wat groot hoeveelhede rnense op 'n keer kan bereik. 

~ Maatskaplike werkers behoort rneer aandag te skenk aan die koordinasie van hul dienste 

met werkvoorsieningsinstansies en opleidingsinstansies, sodat kliente korrek geadviseer en 

effektief verwys kan word. 

~ Bestaande programme soos die "Flagship" (werkskeppingsprogram) en die "WOF" 

(program om algemene lewenskwaliteit te verhoog), behoort meer deur maatskaplike 

werkers benut te word. 

~ Maatskaplike werkers behoort programme te ontwikkel vir gebruik binne hul eie 

klientelading en wat ten doe! het om hul kliente te bemagtig deur hul interpersoonlike 

vaardighede soos kommunikasie, konflikhantering, beplanning, samewerking en 

onderhandeling te verhoog. 

~ Maatskaplike werkers behoort rneer gebruik te rnaak van groepwerk as rnetode in die 

maatskaplike werk om kliente te bemagtig en om terselfdertyd kwalitatiewe navorsing te 

do en. 
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~ Maatskaplike werkers kan meer navorsingsprojekte aanpak waar beide kwantitatiewe en 

kwalitatiewe navorsingsmetodes gebruik word. 

~ Verdere navorsing kan gedoen word op die volgende terreine: 

¢ Kreatiewe meetinstrumente kan ontwikkel en uitgetoets word vir gebruik deur 

ongeletterde persone. 

¢ Programme kan ontwikkel en uitgetoets word met die oog op die bemagtiging van 

groot groepe mense op een slag. 

¢ Die groepwerkprogram soos gebruik in hierdie navorsingsprojek, kan verder verfyn 

en uitgebrei word om mense te bemagtig om hul op die openbare terrein te waag. 

5.4 SLOT 

" ... alle kennis is nutteloos tensy daar werk is, 

en aile werk is betekenloos tensy daar liefde is; 

en wanneer julie met liefde werk, bind julle julself 

aanjulself, en aan elkander, en aan God." 

(Gibran, 1967:29-30) 

Die woorde van die profeet Amustafa is sekerlik van toepassing op hierdie navorsingsprojek, 

want as die kennis wat hier opgedoen is nie benut word nie, was die moeite verniet en as dit 

wel toegepas word, maar sonder die nodige liefde en empatie vir die persoon wat in armoede 

verkeer, sou die arbeid betekenloos wees. 
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BYLAEA 

IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 

VRAELYS OM MOONTLIKE PROEFPERSONE TE SELEKTEER. 

1. Naam en van: ________________________ _ 

2. Geboortedatum: ------------------------

3. Geslag: ---------------------------

4. Huwelikstaat: ________________________ _ 

5. Taal: -----------------------------

6. Kwalifikasies en opleiding: 

7. Vorige werksondervinding: ____________________ _ 



.... .... 
BYLAE 81 

ALGEMENE TEVREDENHEID 
SKAAL (ATS) 

Naam: ----------------------- ~----------
flierdie vraelys is ontwerp om jou gevcel oor jou !ewe en ornsta~dighede te meet. Dit is nie 'n t0ets nie, dus is wau~gte of verkeerde antwoorde nie. 
Beantwoord meblief elke item so noukeurig en akkuraat moontlik deur ten van die volgende nommers langs elimllull.ryf. 

I= Nooit 
2 = Seide 
3 = Soms 
4 = Helfte van die tyd 
S = Dikw<\s 
6 =Hemal 
7 = Altyd 

I.-~-· _~ _ fk voel magteloos om iets aan my omstan:lighede te doen. 
2. ~~ Ek voel bedruk; 
3. __ Ek dink daaraanom 'n einde aan my l?'~·e tE 1112ak. 
4;_~_ Ek kry Huilbuie. 
5. ___ Oit is vir my maklikom myself te geniet ~~ ·~~.~.~~ ~ 
6. -~-~ _~~-~ ~-~ Dit is vir my moei!ik om 'n begin te maak met die dhige ~~at ek meet doen. 
7. _._._~ _ Ek raak baie depres~r~f. ~ ~ 

8. _~ -~ ~~_E k voel daar i~ altyd.iemand op wie ek kan staafmaak. 
9. -~ ~-~ _ Ekvoel my toekom~ lykrooskleurig: ~ 
! 0; ~ Ek vo~l terneergedruk. · 
II. ~ E k voeranoer ~et mfh~dlg. ·~ ~ ~ 
12. _~_Ek voel anMfwaardeer my .. 
13. __ E k geniet dit om aktiH en besig te wees. 
14. __ Ek voel andere sal beter af wees sander my. 
15. __ Ek geniet dit om by andere te wees. ~ 

16. __ Ek voel dis vir my rnakiik om bes!uite te neem. 
17. __ Ek voel vert rap. 
18. Ek voel vrees!ik eensaam. 
19. Ek voel maklik ontsteld. 
20. __ Ek voel niemand gee meer om vir my nie. 
21. Ek het 'n vo! lewe. 
22. __ Ek voel ander gee om vir my. 
23. __ Ek het baie pret. 
24. __ Ek voel soggens wonderlik. 
25. __ Ek Yoel my situasie is hopeloos. 

Om prcfmione!e diens van hoogstaande gehalte te verseker, is hierdie vraelys oorsrronklik gedruk in rooi op ••· lndien u vermoed dat die vorm wat aan u 
voorsien is 'n roofkopie is, ste! ens amblief by onderstaande ad res in kennis. Dit is in u eie belang om wanprmytu;m die lig te bring. 

Kopiereg (c) 1992, Walter W. Hudson ~om te fotokopieer of andersins te reproduseer 

5,8,9,11 ,12,13 ,IS, 16,21 ,22,23,24. 

Venprei deur l'.'alrr,er Publishing Company 
Verteenwoordig deur Perspektief ir, M~nswees, Posbu; 16S8, Silverton, 0127, Tel: (012) 86-8289 Faks: (012) SS-21)! 
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BYLAEB2 

INDEKS VAN SELF
AGTING (ISA) 

Naam: ---- _________________ Datum: ______ _ 

Hierdie skaal is ontwerp om vas te stel hoe jy jouself sien. D!t is nie 'n toets nie, dus is daar nie regte of verkeerde antwoorde r.ie. Beantwoord amhlief elke item so 
noukeurig en akkuraat moontlik deur een van die volgende nommm langs elkeen te skryf. 

I= Nooit 
2 = Seide 
3 = Soms 
4 = Helfte van die tyd 
S = Dikwe!s 
6 = Meestal 
7 = Altyd 

I. ___ Ek voel mense ~al nie van my hou as hu!le my regtig geed leer ken nie. 
2. Ek voelarder kom makliker deur die !ewe as wat ek dit doen. 
3. __ Ek voel ekis 'n pragrrge mens. 
4. __ Wanneer ek by ander is voel ek dat ~ll!!ie bly is oor fuy teenv:cordigheid. 
S. __ Ek voel dat mense regtig graag met my wil praat. 
6. _· __ Ek voel dat ek 'n baie bekwame pm0on is. 
7. __ Ek~!ink ek m~ak 'n gosie indrukopandere. 
8. __ ._ Ek VOtl ek het meerselfvertroue nodig .. 
9. _' ·_ Wanneer ek by vreemdeJinge is,voel ek baieg~uagtig. 
10. _._. Ek dink ek is 'non interessante persoon; · · ·· 
II. Ek voellelik;·;·: · . . 
12. __ Ek voel andere het meer pret as wat ek het. 
13. Ek voel ek verveel mense. · 
14. __ Ek dink my vriende vind my interessant ·. 
15. __ Ek dink ek het 'n goeie sin vir humor. 
16. __ Ek voel baie selfbewus wanneer ek by vreemde mense 
17. __ Ek voel dat, as ek meer soos ander mense is, ai!es v!rmyreg sal verloop. 
18. __ Ek voel ander het 'n goeie tyd saam met my. · · 
19. __ Ek voel soos 'n muurblommetjie wanneer ek uitgaan. 
20. __ Ek voel ek word meer gehiet en gebied as ander. 
21. __ Ek dink ek is nogal'n gawe mens. 
22. __ Ek voel mense hou eintlik baie Yan my. 
23. __ Ek voel ek is 'n innemende persoon. 
24. __ Ek is bang andere sien my as 'n dwaas. 
25. __ Hy vriende het 'n hoe dunk van my. 

Om professionele diens van hoogstaande gehalte te verseker, is hierdie vraelys oorspronldik gedruk in rooi op wit papier. lndien u vcrrnoed dat die vorm wat aan u 
voorsien is'n roofkopie is, stel ens amblief by onderstaande ad res in kennis. Dit is in u eie belang em "''anpraktyl:e aan die lig te bring. 

Kopiereg (t) 1992, Walter W. Hudson Onwettig om te !otokopieer of andersins te reproduseer 

3 ,4,5 .6,7 ,i 4.: 5.18,21.22.23 ,25. 

Versp rei deur Walmer Publishing Company 
Verteenwoordig deur Pmpektief in Menswees, Posbus 1658, Silverton, 0127, Tel: (012) 86-8289 Fab: (012) 86·2751 
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BYLAEC 

lNDIVIDUELE VLAK VAN BEMAGTIGING 

Naam: Datum: 

Instuksies vir die voltooiing van die vraelys 

Voltooi elke vraag deur 'n kruisie te trek oor die nommer wat jou antwoord die beste beskryf: 

Die betekenis van die nommers is as volg: 

4 = Baie beslis 3 = Miskien 2 = Nie eintlik nie 1 = Nee 

1. Voel jy dat jy beheer het oor dit wat met jou gebeur? 4 3 2 1 

2. Dink jy dit is jou eie skuld dat jy hier bel and het? 4 3 2 

3. Dink jy dat jy iets aan jou omstandighede kan verander? 4 3 2 1 

4. Dink jy dit sal help om met jou baas/skuldeiser/bankbestuurder/ 

pastoor/dorninee te gaan praat oor jou probleme? 4 3 2 1 

5. Dinkjy dit sal help om 'n briefaan die koerant/stadsraad te skryfoor 'n 

saak wat jou pla? 4 3 2 1 

6. Dink jy dat julle as groep enigiets positief kan verander ten opsigte van 

julle omstandighede? 4 3 2 1 

7. Het jy al ooit daaraan gedink om self'n besigheid te begin? 4 3 2 1 

8. Indien wei, wat het jy in gedagte? 
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BYLAE D 

EVALUASIE VAN GROEP SE VLAK VAN BEMAGTIGING 

Vraag 1: Het die groeplede 'n positiewe houding ontwikkel ten epsigte van die 

vermoe om effektiewe aksie te neem? 

Vr·aag 2: Het die groeplede kritiese denke ontwikkel ten opsigte van dit wat hulle 

lewens beinvloed? 

Vraag 3: Het die groeplede kennis verkry en vaardighede ontwikkel om aksie te 

neem? 

JNNEE 

JA/NEE 

JA/NEE 

Vraag 4: Het daar steun vir mekaar en wedersydse hulp binne die groep ontwikkel? JA/NEE 

Vraag 5: Het die groeplede aksie geneem om verandering te bewerkstellig? JA/NEE 

Vraag 6: Het die groeplede werk bekom? JA/NEE 




