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OPSOMMING 

Na aanleiding van die vraag of die ldientsisteem aan wie die maatskaplike werker hulp verleen, 

stres ervaar en hoe die ldient in hierdie verband deur die maatskaplike werker gehelp kan 

word, is die doelwitte van die studie geformuleer. Die _!l~lvan die studie was om (1) 'n _. 

teoretiese stresm.odel vir die_ 11la.atsjgl_pli,kt! wer1c daar te stel, (2) die ~t!s_~~rskynsel by 'n 

_g~S(!lekt.eerde klientsisteem te beskryf, (3) die <hlafstelling van 'n praktykmodel vir die 
-- ---------~-- --- --------------- - ------- -- , --~-------~- -- ------------ - - --

!11J.pl(!1lJ.enteiin~ van stresh~teringsprogramme deur maatskaplike werkers en (4) -~ie 

-evaluering van die voorgestelde model. Die studie is ondemeem 
- -----------·--

pjnne die raamw(!rk yan_die ontwikkelingsnavorsings- en -~enuttingsmodel. Daar is hoofsaaklik 

van 'n l>e$lgny~nde navorsingsontwerp gebruik gemaak en ~~!'ltiewe en kwantitatiewe 

m~!o<le~_y~ ~t.a:!J!sameling is aangewend. 

'n Stresmodel wat deur maatskaplike werkers benut kan word om stres by ldientsisteme te 

beskryf en te verklaar, is daargestel. Hierdie model berus grootliks op die model van 

ekologiese kongruensie en is versoenbaar met die ekologiese sisteembenadering in 

maatskaplike werk. In die empiriese ondersoek na die voorkoms van stres by die klientsisteem, 

is gevind dat die betrokke kliente nie alleen meer stres as nie-kliente ervaar nie, maar ook dat 

kliente op hulp met betrekking tot die bantering van hulle stres aangewese is. 

Ten einde maatskaplike werkers in staa.t te stel om kliente op 'n doelgerigte wyse met die 

bantering van stres te help, is 'n praktykmodel, gebaseer op die model van stres-inokulasie

opleiding, ontwikkel. Hierdie model vir die implementering van streshanteringsprogramme 

deur maatskaplike werkers, is kongruent met maatskaplikewerk-waardes en die -

hulpverleningsproses. Hoewel die bevindings van die loodsondersoek nie veralgemeen kan 

word nie, is daar tot die gevolgtrekking gekom dat die model moontlik maatskaplike werkers 

in staa.t kan stel om klientsisteme met stresverwante probleme te help. Daar word voorgestel 

dat die model aan meer omvangryke en intensiewe evaluering blootgestel moet word. 
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SUMMARY 

The goals of this study were formulated in response to the question of whether the client 

system to whom the social worker directs help, experiences stress and to the question of how 

the client can be assisted in this regard by the social worker. The aims of the study were to ( 1) 

create a theoretical stress model for social work, (2) describe the stress phenomenon in a 

selected client system, (3) create a practice model for the implementation of stress management 

programmes by social workers and (4) execute the trial implementation and trial evaluation of 

the proposed model. The study was undertaken within the framework of the developmental 

research and utilization model. A research design which was chiefly descriptive, was used and 

qualitative and quantitative methods of data collection were applied. 

A stress model. which can be utilized by social workers to describe and explain stress within 

client systems was created. This model is based on the model of ecological congruence and is 

compatible with the ecological systems approach in social work. In the empirical investigation 

of the prevalence of stress in the client system, it was found that clients not only experience 

more stress than non-clients, but also that clients are in need of help in managing their stress. 

To enable social workers to help clients purposefully in the management of stress, a practice 

model, based on the model of stress inoculation training, was developed. This model for the 

implementation of stress management programmes is consistent with social work values and 

the helping process in social work. Although the findings of the trial investigation cannot be 

generalised, it was concluded that the model could enable social workers to help client systems 

with stress related problems. It is recommended that the model be subjected to more extensive 

evaluation. 
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HOOFSTUK 1 

ALGEMENE INLEIDING 

1.1 PROBLEEMFORMULERING 

Stres is 'n konsep wat die afgelope jare besondere populariteit geniet. Die massamedia speel 'n 

~f' 1 belangrike rol in die bewusmaking van die publiek van die oorsake, gevolge en 

~ hanteringswyses van stres. Vergelyk byvoorbeeld die talle televisieprogramme, artikels in 

populere tydsk:rifte en koerante en advertensies wat onlangs oor die onderwerp verskyn het. 

?'i - ', I : 

Die prominensie wat aan die onderwerp verleen word, het vrae by die navorser laat ontstaan, 

byvoorbeeld: 

Beleef die klientsisteme of die verbruikers van maatskaplikewerk-dienste stres? 

Wat is die invloed van stres op die maatskaplike funksionering van mense? 

Wat is die maatskaplike werker se taak met betrekking tot die voorkoming en 

behandeling van stres? 

ls maatskaplike werkers toegerus om 'n bydrae in hierdie verband te kan lewer? 

Stres_ as 'n k~~~~}~_~_oeilik ~!!1~~ d~f~~r omdat daar verskillende stresteoriee~!l-- modelle. 

~n~~~-!~-~~t stres nie ~n.vom_iig~mskryf nie. Hierdie teoriee en modelle sluit onder 
andere die volgende in: 

Fisiologiese stresteoriee soos Selye se algemene-aanpassingsindroom (Selye 1974: 33) 

en die respons-gebaseerde model en stimulus-gebaseerde model (Cox & Mackay 1981). 

Sielkundige stresmodelle soos die psigo-analitiese model en die rasionele-emosionele 

benadering (King, Stanley & Burrows 1987: 73-78). Stimulus- of 

inligtingladingsmodel, model vir aanpassing en bantering, kontrole model en die model 

van voorspelbaarheid (Evans & Cohen 1987: 578-583). 

Sosio-emosionele-komponentmodel (Numerof 1983: 17-26). 

Transaksionele model van stres (Cox & Mackay 1981: 91). 

Cottington & House (1987: 41) se paradigma vir stresnavorsing. 

Psigosomatiese stresteorie (Girdano & Everly 1986: 9). 

Roos (1986: 22-23) wys op die verski!!~<-!~--cl:~~@.11:g~ by navorsers met betrekking t~t 

!llerdie problematiek. Een denkrigting verwerp die streskonsep as "wetenskaplik onbruikbaar" 

as gevolg van teenstrydige idees oor die begrip. 'n Ander denkrigting gaan van die standpunt 

uit dat die bruikbaarheid van die term gelee is in sy buigbaarheid en dat so 'n term juis 

skakeling tussen verskillende dissiplines soos bi2!ogie, fisiologie, sielkunde en sosiologie 

bevorder. 
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Die navorser gaan van die standpunt uit dat ten spyte van die teoretiese en prak:tiese probleme 

wat ~ met die streskonsep ervaar word, daar wel bruikbare modelle vir die maatskaplike 

werker daargestel kan word. Hierdie stresmodel(!~) kan as hulpmiddels die~ _()111 die 

stresversky!l_~~U>y_die IQ!~!l!SJst~ID_e__yan die maatskaplike werkerJe beskryfe!lJe verklaar,_ 

Di(! b~~p_ "~~~·'._~--~~-~ die maats~!iJc~~~~k-liter~tuur 11,:i~-"~!l, _ _nuwe begrip ~e. In die 
klassieke ~~rk ~~ -~~rl_1_1-um ( 1957: 25-26) word daar direk na die stres wat deur die klient as 

persoon ervaar word en die invloed wat stres op die klient se probleemoplossende funksies bet, 

verwys. In die projekverslag van die bekende "Curriculum Study", gee Boehm (Vol.X 1959: 

106-111) spesifiek aandag aan die konsep "stres" , die gevolge van die ontoereikende bantering 

van stres en die noodsaaklikheid van intervensie ten einde die individu in staat te stel om stres 

meer toereikend te hanteer. ln sy ui~nsetting van opvoedkundige doelwitte wat in die 

opleiding van maatskaplike werkers nagestreef moet word, gee Boehm (Vol X 1959: 92) 'n 

spesifieke plek aan die konsep "stres". In die ontwikkeling van professionele gedrag met 

betrekking tot die klientsisteem moet die maatskaplike werker (student) die volgende 

eienskappe ontwikkel: 

Kennis oor stres - dit sluit in kennisname en begrip van stres as verskynsel. 

Houding met betrekking tot stres wat gekenmerk word deur objektiwiteit en empatie. 

Vaardighede om die klientsisteem met stres te help. Die vaardighede bestaan uit 

sistematiese werkswyses in die hulpverleningsproses en voldoende kommunikasie. 

Die afleiding word gemaak dat daar in die laat vyftigerjare in die toonaangewende 

maatskaplikewerk - literatuur prominensie verleen is aan stres as 'n verskynsel. Die 

noodsaaklikheid dat die maatskaplike werker kennis, vaardighede en die regte gesindheid 

(houding) teenoor die verskynsel moet ontwikkel, is duidelik omlyn. 

Na aanleiding van die-v:Qorafg__aande, bet die navorser horn die volgende vrae afgevra: 

\ -

Is die betekenis wat daar aan stres in die vyftigerjare geheg is nog relevant in die 

hedendaagse maatskaplike werk? 

Ervaar die klientsisteem in ons moderne tyd steeds stres in so 'n mate dat maatskaplike 

werkers daaraan moet aandag gee? 

Beskik maatskaplike werkers wat die afgelope kwarteeu opgelei is, oor die kennis, 

vaardighede en houding om doeltreff end hulp met betrekking tot die stresverskynsel 

soos dit huidiglik manifesteer, te kan gee? 

Indien die verskillende diensvelde soos onderskei word in die Nasionale Welsynswet van 1978 

(Van der Merwe 1982: 701) as uitgangspunt geneem word vir die klassifikasie van 
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klientsisteme, blyk dit uit die besta.ande literatuur oor stres dat stres in die modeme 

samelewing by 'n wy_e verskeidenheid van klientsisteme voorkom. 
~ ~~·-,, "' ________ ,_ ... _ .. ----------~----·~~-

Gesins- en Huwelikslewe 

Stres in die gesinslewe word deur verskillende navorsers beskryf met betrekking tot die 

oorsake van stres wat buite die gesin gelee is en in die gesin weerklank vind, die 

gesinslewe as 'n stressor opsigself, die negatiewe gevolge van stres op die gesinslewe 

en die belangrike rol wat die gesin in die bantering van stres kan speel. (Vergelyk 

Kruger 1987: 108-110; Lewis 1986: 241; Pearlin & Turner 1987: 143-163; Van 'T 

Hof 1988: 104-105 ). In hierdie verband word veral die rol van stres m.b.t. ouerskap 

in die modeme samelewing beklemtoon. (Vergelyk Barnett & Baruch 1985: 137; Bauer 

1989: 10; Cooper, Cooper & Eaker 1988: 139-140). Stres in die huweliksverhouding 

en die destruktiewe gevolge wat dit op die huweliksverhouding kan he, word ook 

beklemtoon. (Vergelyk Hardy in Cooper et al 1988: 127-130; Geldenhuys 1989: 68-81; 

Witkin-Lanoil 1986: 175.) 

Kinders 

Die oorsake, manifestasie en gevolge van stres by die kind word uitgebreid deur 

navorsers beskryf. Die gevolgtrekking waartoe gekom word is dat kinders in dieselfde 

stresvolle en gekompliseerde wereld woon as volwassenes en dat stres oorweldigend vir 

kinders kan wees. (Vergelyk Farnum & Powell 1986: 71-76; Le Croy & Rose 1986: 5-

15; Remsberg & Saunders 1984: 9-84.) 

Bejaardes 

Stres by bejaardes word as 'n konstante verskynsel beskryf. (Vergelyk Goldmeijer 

1985: 326-328.) 

Liggaamlik/verstandelik siek en gestremde persone 

Stres word beskou as 'n belangrike faktor in die aanvang, ontwikkeling en herstel van 

byna elke siekte of gestremdheid. Die siek of gestremde persoon en sy gesin kan 'n 

verskeidenheid van stressors beleef en hoe stresvlakke kom by hierdie persone voor. 

(Vergelyk Blythe & Erdahl 1986: 265-266; Gallagher, Beckman & Cross 1983: 11-14; 

Goodwin 1980: 193-196; Welch 1987: 46.) 
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Alkohol en dwelmafuanklikes 

Die misbruik van alkohol en dwelmmiddels word vanuit die stresperspektief beskou as 

'n stressimptoom, 'n hanteringswyse en 'n oorsaak van verdere stres. (Vergelyk 

Cooper et al 1988: 36-88; Van 'T Hof 1988: 135-139.) Die noodsaaklikheid dat 

alkohol en dwelmmisbruikers hulp m.b.t. streshantering moet ontvang word deur 

navorsers beklemtoon. (Vergelyk Brody 1982: 15; Spoth 1983: 835.) 

Behuising en materiele nood 

In die literatuur bestaan daar eenstemmigheid dat persone wat werkloos is, materiele 

nood en behuisingsnood ervaar en 'n lae inkomste ontvang, veelvoudige stressors 

ervaar en oor die algemeen hoe stres ervaar. (Vergelyk Brair 1988: 2-12, 79; 

Geldenhuys 1989: 80; Keefe 1984: 264-265; Khumalo 1989: 46; Marciniak 1984: 

163; Roos & Moller 1988: 30; Tableman, Marciniak, Johnson & Rodgers 1982: 357.) 

Wetsoortreder 

Botsing met die gereg word as 'n stressor uitgesonder en aanhouding in 'n gevangenis 

word omskryf as 'n besonder stresvolle ervaring. Ook die gesin van die wetsoortreder 

ervaar stres op verskillende vlakke. (Vergelyk Lowenstein 1984: 700-701; Mackenzie 

& Goodstein 1986: 214; Roos & Moller 1988: 30.) (Sien hoofstuk 2 vir vollediger 

bespreking van stres by klientsisteme.) 

Die afleiding word gemaak dat die klientsisteme waarop maatskaplikewerk-dienste in die RSA 

gerig is, stres ervaar en die gevolge van stres by hierdie sisteme aanleiding gee tot verdere 

stres, verlaging van maatskaplike funksionering en die ontwikkeling van sosiaal-patologiese 

toestande. 

\ Dit is egter waargeneem dat die gieer.<Ierheid van studies nie die verskillende stresvlakke, 

hanteringsvlakke en sosiale ondersteuningsvlakke op 'n gekwantifiseerde wyse beskryf nie. Dit 

blyk dat talle t~~~~_se aannames gemaak word wat berus op praktykwaarnemings en nie 

noodwendig gekwantifiseerd beskryf is nie. In hierdie verband kan dit as 'n behoefte omlyn 

word om stresvlakke van klientsisteme op 'n meer gekwantifiseerde wyse te beskryf. 

Vattano (1978: 177) gaan van die standpunt uit dat die maatskaplike werker stres by die 

klientsisteem benader met metodes (benaderings) wat wissel vanaf die verwydering van 

eksteme bronne(stressors) wat stres veroorsaak, tot metodes wat die klientsisteem leer om self 

sy stres beter te hanteer. 
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Die navorser stel die benadering soos volg voor: 

Benadering: 
Verwyder oorsake 
van stres 

Benadering: 
Leer klientsisteem 
om self stres te 
hanteer 

Met die bogenoemde kontinuum as vertrekpunt, bet die navorser onder andere die volgende 

waarnemings in die praktyk gemaak: 

Maatskaplike werkers poog doelbewus om die oorsake van stres by die klientsisteme te 

verwyder. In hierdie verband word die probleemoplossende proses beklemtoon in 'n 

poging om probleemoplossende vermoens te verbeter en om maatskaplike verandering 

te weeg te bring. 

Maatskaplike werkers wend min of geen pogings aan om die klientsisteme te help om 

stressimptome (fisies, psigies en gedragsimptome) en die korttermyngevolge van stres, 

te hanteer. 

Talle van die oorsake van stres is gelee in die sosio- ekonomiese en politieke sfere van 

die Suid-Afrikaanse samelewing asook binne die deurlopende veranderinge wat binne 

hierdie sfere plaasvind. 

Pogings om die eksteme oorsake van stres te verminder of uit die weg te ruim, neem baie tyd 

in beslag. Maat:Skaplike werkers moet die klientsisteme help om stres in die interim te hanteer. 

Soortgelyke w~emings_is reeds in die_ sewenf:!g~_1j~~.M~· Vattano (1978: 113) dui aan 

dat hoewel maatskaplike werkers verskillende benaderings volg ten einde die oorsake van stres 

uit die weg te ruim, is daar min aandag in die maatskaplikewerk-literatuur (voor 1978) aan 

benaderings waar die klientsisteem opleiding of behandeling van die maatskaplike werker 

ontvang ten einde stressimptome doeltreffend te banteer, gegee. 

In die lig van voorafgaande bet die volgende vrae by die navorser ontstaan: 

Maak die maatskaplike werker van beperkte strategiee gebruik in sy bantering van 'n 

komplekse stresverskynsel? Dus is die maatskaplike werk se fokus op streshantering 

nie te eng en beperkend nie? Soms eendimensioneel? 

Bied die maatskaplikewerk-literatuur 'n werklik toereikende kennisbasis vir 

maatskaplike werkers om hulpverlening aan klientsisteme met hoe vlakke van stres te 

bied? 

Het die navorsing wat in die tagtigerjare gedoen is oor stres in maatskaplike werk, die 

kennisbasis verruim? 

In watter mate kan kennis uit ander dissiplines, soos sielkunde, benut word om die 

maatskaplike werk se kennisbasis oor stres te verruim? 
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Wat is die maatskaplike werker in die RSA se kennis, vaardighede en houding met 

betrekking tot hulpverlening aan 'n klientsisteem wat stres ervaar? 

Verskillende streshantering~I!lme en tegniekt! .. is ontwikkel deur onder andere die 

~!elkunde, bedryfsielkunde, gesondheid- en geestesgesondheidsvelde. (Vergelyk Adams [b] 
-- " _.. 't-----~-,,~ -~~<> ___ ,,_,_~~-·~·-.,'"~""~--~-·--,~-''"~~-~- ,-.-.~ 

1980: 13-101; Bosmajian & Bosmajian 1983: 3-98; Colacino & Cohen 1981: 79-93; Everly & 

Rosenfeld 1981: 175-182; Gillespie & Bechtel 1986: 46-136; Girdano & Everly 1986: 106-

228; Livingston & Booth 1985: 81-205; Meichenbaum 1983: 97-139; Meichenbaum 1985: 27-

84; Remsberg & Saunders 1984: 87-209; Sharpe 1984: 142-290; Sworder 1981: 41-53; 

Tableman et al 1982: 357-367.) 

Streshanteringsprogramme word ook toenemend binne die maatskaplike werk ontwikkel. 

Indien die diensvelde, soos onderskei in die Nasionale Welsynswet van 1978 (Van der Merwe 

1982: 701) as raamwerk vir klassifikasie gebruik kan word, kan voorbeelde van 

streshanteringsprogramme wat -~ Il!~~P.1-~~~~~!c en ander helpende P!()fess!e.s ()i;ttwikkel is, 

soos volg g~~if!~~~ word: 

Die }!~we~!e~e (),fgesins- en kinde.r_:s()rg: 

Tableman et al (1982: 357-367) beskryf 'n streshanteringsprogram wat vir vroue 

(enkelouers) uit 'n lae inkomstegroep ontwikkel is. Farnum & Powell (1986: 71-76) en 

Le Croy & Rose (1986: 5-15) beklemtoon die noodsaaklikheid van 

streshanteringsprogramme vir ouers en kinders en beskryf modelle vir 

streshanteringsprogramme wat deur maatskaplike werkers in skole toegepas kan word. 

Remsberg & Saunders (1984: 87-209) bied 'n streshanteringsprogram aan wat deur 

ouers gevolg kan word en self op hul kinders toegepas kan word. 

Bejaard~sorg: 

Goldmeijer (1985: 326-328) is van mening dat stres 'n konstante verskynsel by die 

bejaarde is. Ten einde die bejaarde te help om stres te hanteer, stel die genoemde 

skrywer voor dat langtermyn intervensies beplan word. 

1=-igg_~ ()fY~!".s.~~~l.~ __ g~!!~!!!~e-~r~()!l~: 
Goodwin (1980: 193-200) beskryf streshanteringstegnieke wat aan gestremdes, 

individueel of binne groepsverband, geleer kan word. Blythe & Erdahl (1986: 265-273) 

beskryf 'n streshanteringsprogram wat suksesvol deur 'n maatskaplike werker op 'n 

pasient toegepas is. Die doel van hierdie program was om die pasient voor te berei vir 

'n ope-hartoperasie. 

V oorkoming en behandeling van alkoholisme en afhanklikheid van 

afhanklikheidsvormende stowwe: 

Goodwin (1980: 199) is van mening dat inrigtings waar individue gerehabiliteer word 

bv. vir alkohol- en dwelmafhanklikheid, uitstekende geleenthede hied om 

streshanteringstegnieke aan kliente te leer en om hulle by te staan om die tegnieke in 
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hul daaglikse roetine te integreer. Brody (1982: 17-22) bet 'n streshanteringsprogram 

genaamd, S.O.B.E.R. vir herstellende alkoboliste ontwikkel en binne groepsverband 

toegepas . 

. IVoorkoming en behandeling van sosiaal-patologiese toestande: 

Keefe (1984: 264-267) bespreek werkloosbeid as 'n belangrike oorsaak van stres en stel 

onder andere voor dat geleenthede deur maatskaplike werkers aan werkloses gebied 

word om streshanteringstegnieke aan te leer en om by groepe in te skakel. Donovan 

(1987: 264) wys op die tendens om streshanteringsprogramme in die industrie toe te 

pas en dui aan watter rol die maatskaplike werker in die verband moet vervul. 

Na die kennisname van en bestudering van 'n aantal streshanteringsprogramme bet enkele vrae 

by die navorser ontstaan naamlik: 

Hoe omvattend is die bestaande programme? 

In watter mate is die bestaande programme kongruent met die erkende 

maatskaplikewerk-waardes, -doelstellings, -modelle en -metodes? 

In watter mate is die programme doeltreffend? 

Vattano (1978: 117-118) wys daarop dat navorsing oor talle van die streshanteringstegnieke 

gedoen is met studente as proefpersone in laboratorium-omstandighede. Die skrywer wys op 

die noodsaaklikheid om die programme in werklike praktyk-omstandighede te evalueer. 

Donovan (1987: 264) suggereer dat streshanteringsprogramme nie noodwendig doeltreffend is 

nie. 

Uit die voorafgaande uiteensetting, bet die navorser die volgende afl~i<!i!lz~ gemaak: 

Die maatskaplike werker bet 'n taak om hulp aan die klientsisteem te verleen met 

betrekking tot streshantering. Die fokus van hierdie bulpverlening kan gerig wees op 

die vermindering en uitskakeling van die oorsake van stres asook op die vermindering 

van die korttermyn gevolge en simptome van stres. 

Daar bestaan in die belpende professies, soos die sielkunde, 'n kennisgebeel met 

betrekking tot die dinamika van stres en stresbanteringsprogramme. 'n Vraag bestaan 

egter oor die bruikbaarbeid van bierdie kennisgebeel vir die maatskaplike werk en of 

hierdie kennis kongruent met maatskaplikewerk-waardes, -modelle en -metodes is. 

Hoewel daar toenemend binne maatskaplike werk op verskillende diensterreine 

streshanteringsprogramme toegepas word, is daar onsekerheid of bierdie programme 

effektief is. Navorsing, ten einde die effektiwiteit van programme te bepaal, kan as 'n 

beboefte omlyn word. 
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Samevattend kan die volgende probleemstellings geformuleer word: 

Probleemstelling 1: 

Beskik die maatskaplike werker oor 'n teoretiese stresmodel wat kongruent is met die waardes 

en benaderings van maatskaplike werk? 

Probleemstelling 2: 
{ 

Is die stres wat in terme van omvang en intensiteit deur klientsisteme ervaar word so 

problematies, dat maatskaplike werkers in die hulpverleningsproses daaraan aandag moet gee? 

Probleemstelling 3: 

Is die kennis wat reeds in die helpende professies oor stres en streshanteringsprogramme 

bestaan, bruikbaar en kongruent met maatskaplikewerkwaardes, -doelstellings, -modelle en -

metodes? Kan 'n model vir die implementering van streshanteringsprogramme in maatskaplike 

werk, wai die stresverskynsel op 'n omvattende wyse sal aanspreek, ontwikkel word? 

Probleemstelling 4: 

Kan 'n streshanteringsprogram doeltreffend deur 'n maatskaplike werker binne die praktyk 

toegepas word? 

1.2 DOELSTELLINGS VAN DIE ONDERSOEK 

In die bespreking van die probleemstelling is daar aangedui dat daar onduidelikheid bestaan 

oor die volgende aspekte: 

Die beskikbaarheid van 'n stresmodel wat deur die maatskaplike werker benut kan 

word. 

Die omvang en intensiteit van stres wat deur die klientsisteme in maatskaplike werk 

ervaar word. 

Die wyses waarop klientsisteme deur die maatskaplike werker gehelp kan word om 

hulle stres te verlaag. 

Die implementeerbaarheid en effektiwiteit van die hulp wat die maatskaplike werker 

kan bied. 

As raamwerk waarbinne die doelstellings geplaas kan word, is die ontwikkelingsmodel van 

Thomas (1981, 1984) gekies. Die model bestaan uit die volgende fases naamlik die 

analiseringsfase, ontwerpfase, ontwikkelingsfase, die evalueringsfase, verspreiding- en 

aanvaardingsfase. 
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1.2.1 Analisering van die probleemsituasie by geselekteerde klientsisteme 

Die daarstelling van 'n teoretiese stresmodel vir maatskaplike werkers wat kongruent is met die 

waardes en benaderings van maatskaplike werk en wat as 'n riglyn vir die beskrywing en 

verklaring van die stresverskynsel by klientsisteme kan dien. 

Die beskrywing van die aard en voorkoms van stres by die klientsisteme van die maatskaplike 

werker: 

Hierdie doelstelling sal bereik word deur die versameling van basislyndata ten opsigte van 

geselekteerde klientsisteme met betrekking tot: 

Die aard, omvang en intensiteit van stres. 

Die aard en effektiwiteit van maatskaplike ondersteuning. 

Die aard en omvang van hanteringsmeganismes. 

Die bepaling van die betrokke klientsisteme se behoefte aan streshanteringsprogramme. 

1.2.2 Die daarstelling van 'n teoretiese model vir die implementering van 

streshanterings,programme deur maatskaplike werkers 

Die doelstelling kan verwesenlik word deur die volgende doelwitte te bereik: 

Versameling en evaluering van inligtingsbronne. 

Die ontwerp van 'n model vir die implementering van 'n streshanteringsprogram. 

1.2.3 Die daarstelling van 'n ontwikkelde model vir die implementering van 

streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers deur die uittoetsing van die 

teoretiese model 

Hierdie doelstelling kan bereik word deur die volgende doelwitte te bereik: 

Die loodsimplementering van die voorgestelde model op geselekteerde klientsisteme. 

Loodsevaluetings van die implementering en effektiwiteit van die model. 

1.3 HIPOTESES EN AANNAMES 

Die volgende aannames is in terme van die doelstellings onderskei: 

- 'n Teoretiese1.tMvah' die stresverskynsel kan daargestel word vir die beskrywing en 

verklaring van die stresverskynsel by klientsisteme van maatskaplike werkers. 

Die klientsisteme aan wie maatskaplike werkers diens lewer beleef stres in so 'n mate, 

dat dit noodsaaklik vir maatskaplike werkers is om hulp aan klientsisteme met 

betrekking tot stres te lewer. 

"\ 
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'n Omvattende model vir die implementering van streshanteringsprogramme deur 

maatskaplik:e werkers op klientsisteme, ontwikkel kan word. 

Die volgende hipoteses is onderskei: 

Die ontwerpte model en die implementering van streshanteringsprogramme daarvolgens, is 

doeltreffend ten opsigte van die volgende aspekte: 

'n Afname in die frekwensie en intensiteit van stressors. 

'n Afname in die frekwensie en intensiteit van stresresponse/simptome. 

'n Toename in die gebruik van doeltreffende hanteringsresponse. 

'n Verhoging van maatskaplik:e ondersteuning. 

'n Verhoging van die maatskaplike funksionering van die betrokke respondente. 

'n Afname in die aanwesigheid van nie-kliniese depressie. 

'n Toename, volgens hulle eie persepsie, van kennis en vaardighede van streshantering 

van respondente. 

1.4 NAVORSINGSONTWERP 

1.4.1 Keuse van die ontwerp 

Die doelstelling van die navorsingsprojek is afgestem op drie sentrale temas nl. (1) die analise 

':'~_qj~ problematiek van stres by die ldj~Jitsi~ll1 in maatskaplik:e werk, (2) die ontwikkeling 
•- ___ .. ___ ' ~ • • w~' 

of ontwerp van 'n model vir 'n streshanteringsprogram wat deur maatskaplik:e werkers 

geimplementeer kan word en (3) die eyaluering van die ontwikkelde model vir 'n 

streshanteringsprogram. In hierdie afdeling sal oorsigtelik gelet word op metodologiese 

oorwegings wat in die literatuur beskryf word en wat die navorser se keuse van die ontwerp 

beinvloed het. 

a. Ontwikkelingsnavorsing as navorsingstrategie 

As raamwerk waarbinne die navorsingsprojek geplaas is, is 

ontwikkelingsn~ygrsingsmetodologie gekies om die projek te rig. Ontwikkelingsnavorsing 
.-' -------·-~·-·---"~_,. •.. ~ 

word as 'n nuwe navorsingsmetodologie vir die ontwikkeling van diensleweringsprogramme 

beskou. Hierdie metodologie bied vir professionele persone in die hulpverlenende professies 

praktiese riglyne ten einde hulle in staat te stel om hulpverleningsstrategiee op 'n 

wetenskaplike navorsingsbasis te plaas (Faul 1989: 4). In maatskaplikewerk-navorsing word 

daar ook in die Suid-Afrik:aanse konteks toenemend van ontwikkelingsnavorsingsmetodologie 

gebruik gemaak. Voorbeelde van diensleweringprogramme wat volgens hierdie benadering 

ontwikkel is, is 'n primere voorkomingsprogram vir alkohol- en dwelmmisbruik, 'n program 
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vir die implementering van die rol van die maatskaplike werker by 'n dienssentrum vir 

bejaardes, 'n ouerbegeleidingsprogram vir aannemende ouers, vir familiepleegouers en vir 

enkelouers. (Vergelyk De Vos 1989: 116.) Aangesien die projek die daarstelling van 'n model 

vir die implementering van 'n diensleweringsprogram ten doel het, blyk die benutting van 

ontwikkelingsnavorsingsmetodologie 'n voor die handliggende keuse te wees. 

Die ontwikkelingsnavorsing en benuttingsmodel (ON & B - model) "developmental research 

and utilization model, DR & U model" van Edwin Thomas (1981: 590-605; 1984: 140) geniet 

toenemend meer belangstelling in die veld van ontwikkelingsnavorsing. Hierdie spesifieke 

model word gekies as navorsingsontwerp vir hierdie navorsingsprojek. In die model word 'n 

reeks opeenvolgende fases, materiele voorwaardes en operasionele stappe onderskei. Die 

model behels die gebruik van die metodes waardeur maatskaplike tegnologie geanaliseer, 

ontwerp, ontwikkel en geevalueer word. Thomas (1981: 594) gaan van die standpunt uit dat, 

benewens , gedragwetenskaplike navorsing, daar talle ander bronne van data wat vir .· 

ontwikkeling van nuwe maatskaplike tegnologie aangewend kan word, bestaan. Hierdie bronne 

sluit in ~asiese , toegepaste, inteme navorsing, tegnologie (wetenskaplik of verwant), 

regskundige beleid, praktyk en maatskaplike innovasie. 

Die essensiele fases van die model is die analiseringsfase1 ontweI"Qf.~se, ontw~~liJigsfase en 

die evaluerinisf~~,. en dit gaan die fases van verspreiding en aanneming vooraf. In elke fase 

kom daar 'n aantal materiele voorwaardes voor waaraan voldoen moet word. Die voorwaardes 

bepaal die noodsaaklikheid en die rigting van ontwikkeling. Die verskillende aktiwiteite wat in 

elke fase betrokke is, vorm die operasionele stappe wat elk verband met een of meer van die 

materiele voorwaardes (Thomas 1981: 594) hou. 

Thomas (1981: 591-593) wys daarop dat hoeweldie metodologie van die gedragswetenskappe 

steeds 'n belangrike komponent van maatskaplikewerk-navorsing sa1 bly, die genoemde 

metodologie nie 'n geskikte navorsingsmodel vir die ontwikkeling van tegnologie in 

maatskaplike werk bied nie. Thomas gee wel toe dat daar navorsingsmetodes in ~ie 

gedragswetenskappe is wat 'n waardevolle plek in ontwikkelingsnavorsing het, bv. hipotese -

ontwikkelende navorsing wat in die vroee fases van ontwikkelingsnavorsing benut kan word en 

"oorsaak en gevolg" navorsing wat in die evalueringsfase aangewend kan word. 

b. Navorsingsdoelstellings 

Vervolgens sal daar teen die agtergrond van die ON & B - model gelet word op die strategie 

wat in hierdie navorsingsprojek gevolg is. Mouton en Marais (1985: 42-46) neem 
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navorsingsdoelstellings as 'n uitgangspunt om te onderskei tussen die tipes navorsing wat 

gevind word, naamlik verkennende, beslaywende en verklarende studies. 

* Verkennende studies 

In verkennende studies word 'n relatief onbekende navorsingsarea verken met die doel om 

onder andere nuwe insigte in die verskynsel te ontwikkel en/of om 'n voorlopige studie te 

ondemeem wat 'n meer gestruktureerde ondersoek kan voorafgaan. Metodes wat aangewend 

kan word in verkennende ondersoeke is literatuurstudies, opnames by persone wat praktiese 

ervaring het van die probleem en analise van "insig-stimulerende" voorbeelde. Dit sluit ook in 

die gebruik van indiepte-onderhoude, analise van gevallestudies en die gebruik van informante. 

In 'n verkennende ondersoek behoort die navorser 'n oop en buigsame navorsingstrategie te 

volg. Die navorser moet bereid wees om nuwe idees en voorstelle te ondersoek en oop wees 

vir nuwe stimuli. 'n Struikelblok wat kan ontstaan en wat in 'n verkennende ondersoek vermy 

moet word, is vooropgestelde idees by die navorser wat 'n bepalende invloed op 'n ondersoek 

kan he. Die hipotese-ontwikkelende ontwerp soos onderskei deur Tripodi (1981: 211) vind 

aansluiting by verkennende studies en kan vir die doel van verkenning benut word. 

* Beskrywende studies 

Die spektrum van beskrywende navorsing is wyd en sluit 'n verskeidenheid navorsingstipes in. 

Tipes kan wissel van 'n indiepte kwalitatiewe beskrywing tot die beklemtoning van die 

frekwensie van 'n spesifieke eienskap of veranderlike in 'n steekproef. Die enkele 

gemeenskaplike element in beskrywende studies is die navorser se doelstelling naamlik om dit 

wat bestaan so akkuraat as moontlik te beskryf. Die kontekste waarbinne beskrywende studies 

ondemeem word sluit in konseptuele analise, rekonstruksie van enkele gevalle en die gebruik 

van een- en meerveranderlike beskrywende statistieke (frekwensietabelle, korrelasies en 

variansie-analise) (Mouton & Marais 1985: 44). Die kwantitatief-beskrywende 

navorsingsontwerpe soos deur Tripodi (1981: 213-214) onderskei, kan as beskrywende 

navorsing beskou word. Tripodi (1981: 216) wys daarop dat hoewel beskrywende ontwerpe 

uitstekend geskik is vir die daarstelling van akkurate, omvattende inligting oor spesifieke 

populasies, voorsien die ontwerpe egter nie intensiewe, indiepte beskrywings soos wat met 

hipotese-ontwikkelende ontwerpe daargestel kan word nie. 

* Verklarende studies 

Die hoofdoel van verklarende studies word gesien as om oorsaaklikheid tussen veranderlikes of 

gebeure aan te toon. Die ontwerp is daarop gerig om 'n gegewe verskynsel te verklaar in terme 
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van spesifieke oorsake. Mouton & Marais (1985: 45) dui ook aan dat daar 'n direkte verband 

bestaan tussen verklarende navorsing en evaluatiewe intervensies en maatskaplike programme. 

Die twee hooftipes navorsingsontwerpe wat by verklarende navorsing onderskei kan word is 

eksperimentele- en kwasi-eksperimentele ontwerpe. 

Tripodi (1981: 220-225) onderskei tussen assosiatiewe ontwerpe en eksperimentele en kwasi

eksperimentele ontwerpe. Die ontwerpe kan skematies soos volg uiteengesit word: 

Sleutel: 

X = "toediening" van die onafhanklike veranderlike 

0 = Waameming/meting van die afhanklike veranderlike 

R = Ewekansige toewysing aan 'n groep 

... = Nie-ewekansige toewysing aan 'n groep. 

- Assosiatiewe ontwerpe 

(1) Een groep voortoets-natoets 

0 x 0 
1 2 

(2) Statiese groepvergelyking 

Eksperimentele groep: 

Vergelykende groep: 

x 0 
1 

0 
1 

Assosiatiewe ontwerpe is nie geskik vir die maak van afleidings oor oorsaaklikheid nie. 

Hierdie ontwerpe leen hulle wel tot die maak van gevolgtrekkings oor verbande wat tussen 

veranderlikes bestaan. 

- Eksperimentele en kwasi-eksperimentele ontwerpe 

( 1) Klassieke eksperiment: 

Eksperimentele groep R 0 x 0 
1 2 

Kontrolegroep: R 0 0 
1 2 



(2) Post-toets-alleen: Kontrolegroep 

Eksperimentele groep 

Kontrolegroep 

(3) Nie - ekwivalente vergelykingsgroep 

Eksperimentele groep 

Kontrolegroep 

( 4) Onderbreekte tydseries 

14 

RX 0 
1 

R 0 
1 

0 x 0 
1 2 

0 0 
1 2 

0000 xoooo 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Die nie-ekwivalente vergelykingsgroep is 'n kwasi-eksperimentele ontwerp wat die 

navorser/praktisyn benut wanneer dit nie moontlik is om 'n ware eksperimentele ontwerp te 

benut nie. Die verskil tussen die nie-ekwivalente vergelykingsgroep en die klassieke 

eksperiment is daarin gelee dat by die eersgenoemde ontwerp nie van ewekansige toewysing 

aan die twee groepe gebruik gemaak word nie. Dit word egter veronderstel dat die twee groepe 

vergelykbaar is en 'n voortoets word op die groepe toegepas. Die een groep ontvang die 

onafhanklike veranderlike, terwyl die ander dit nie ontvang nie. Na 'n spesifieke tydperk word 

na-toetse op albei groepe toegepas. Die netto verandering tussen die voor- en natoetse voorsien 

bewys van die verband tussen die afhanklike en onafhanklike veranderlikes. 

c. Kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing 

In geesteswetenskaplike navorsing word 'n wye spektrum van uiteenlopende en skynbaar 

teenstrydige benaderingwyses aangetref. Sentraal in hierdie spektrum staan die vraag oor die 

relatiewe waarde van kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing. Die begrip kwantitatiewe 
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benadering word beskryf as daardie benadering in geesteswetenskaplike navorsing wat meer 

geformaliseer en eksplisiet gekontroleerd is, met 'n reikwydte wat meer presies afgebaken is 

en relatief na aan benaderings in die natuurwetenskappe gelee is. ~J-Y_alitatiewe benaderings is 

benaderings waarvan die prosedure nie so streng geformaliseer en geekspliseer is nie, terwyl 

die reikwydte meer grensloos is en op 'n meer filosofiese wyse te werk gegaan word (Mouton 

& Marais 1985: 157). Albei hierdie benaderings kan as wetenskaplik geklassifiseer word en is 

dus aanvaarbaar om aan te wend in 'n navorsingsprojek. Hierdie benaderings opereer egter op 

verskillende vlakke of dimensies naamlik 'n hoogte-, 'n diepte- en 'n breedte-dimensie. 

Metodes wat hoofsaaklik in kwalitatiewe navorsing gebruik word kan volgens Mouton (1988: 

10) in drie kategoriee ingedeel word naamlik: 

(1) Deelnemende waarneming ("participant observation") 

(2) Ongestruktureerde- of indiepte-onderhoudsvoering. 

(3) Die gebruik van persoonlike dokumente. 

'n Relatief nuwe kwalitatiewe tegniek wat voordele bied bo die ander gebruiklike kwalitatiewe 

metodes, is fokusgroepbesprekings. Ferreira en Puth (1988: 165) omskryf 

fokusgroeponderhoudvoering as 'n kwalitatiewe navorsingstegniek wat ten doel het om data 

van 'n klein getal deelnemers (gewoonlik ses tot tien) in te sameL Die onderhoud word gevoer 

in die vorm van 'n oop groepsbespreking waartydens elke deelnemer (groeplid) kommentaar 

mag lewer, vrae mag stel of op opmerkings van ander groeplede mag reageer. Die gesprek 

word deur 'n moderator, wat gewoonlik die navorser self is, gelei en gestimuleer. Die 

rasionaal vir die gebruik van fokusgroeponderhoude is gelee in die feit dat die informele en 

ope aard van die bespreking, interaksie in so 'n mate stimuleer dat 'n diepte-bespreking van 

verskillende onderwerpe moontlik is. Die groepdinamika wat in die fokusgroeponderhoud 

teenwoordig is, onderskei dan ook die metode van onder meer konvensionele diepte

onderhoude wat tipies van etnografiese navorsing is. 

Deelnemers aan fokusgroepbesprekings word gekies uit 'n spesifieke teikengroep wie se idees 

en menings as relevant vir die onderwerp wat ondersoek word beskou word. Die inhoud van 

besprekings word gewoonlik op band geneem en dit vorm 'n databron opsigself of dien as 

aanvulling tot ander vorms van data. Die data word kwalitatief ontleed en dit vorm dikwels 'n 

voorlopige stap tot opnamenavorsing. Fokusgroepbesprekings as 'n kwalitatiewe metode word 

aanvullend eerder as 'n alternatief vir steekproetbenadering gesien. (Vergelyk Ferreira & Puth 

1988: 166.) 
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Hoewel die gebruik van fokusgroeponderhoudsvoering sy oorsprong in marknavorsing het en 

dit 'n relatief nuwe tegniek in geesteswetenskaplike navorsing is, word dit toenemend gebruik 

vir navorsing wat met maatskaplike programme verband hou. Byvoorbeeld is die tegniek 

gebruik in ondersoeke wat met gesinsbeplanning verband hou in Meksiko, Thailand en 

Indonesie. In die RSA is die tegniek met sukses gebruik om werkswaardes van bestuurders te 

bestudeer. Fokusgroepbesprekings is ook in die verkenningsfase van 'n ondersoek na die 

besluitnemingsproses oor sterilisasie by Suid-Afrikaanse Kleurlingvroue met vrug gebruik. 

(Vergelyk Ferreira & Puth 1988: 67 - 69; Folch-Lyon & Trost 1981: 444.) 

In hulle tipologie van navorsingsontwerpe, onderskei Mouton & Marais (1985: 120-121) tipes 

data wat in 'n navorsingsprojek onderskei kan word. Word nuwe data ingesamel of word daar 

van bestaande data gebruik gemaak? Bestaande data word aangetref in dokumentere bronne 

(literatuur, statistieke) en fi.siese bronne (bandopnames, video-opnames). Nuwe data word 

primer ingesamel deur direkte waarneming en deur indirekte waarneming ( onderhoudvoering, 

invul van vraelyste, ens.). Eksperimentele-, kwasi-eksperimentele-, opnameontwerpe word 

gesien as die insameling van nuwe data. Historiese analise en inhoudontleding word beskou as 

die gebruik van bestaande data. 

1.4.2 Die navorsing~lan wat hierdie studie gerig het 

Soos reeds aangetoon is hierdie navorsingsprojek ondemeem binne die raamwerk van die ON 

& B - model. Die volgende komponente is in die genoemde model geintegreer naamlik: 

Navorsingsdoelstellings (verkenning, beskrywing en verklaring). 

Die gebruik van kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsmetodes komplimenterend tot 

mekaar. 

Die benutting van nuwe sowel as bestaande data. 

Daar sa1 dus van 'n geintegreerde navorsingstrategie gebruik gemaak word. Die strategie kan 

skematies soos volg uiteengesit word: (K yk Tabel 1.1.) 
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Tabel 1.1 Navorsingstrategie 
. . . . . ... 

Vervolgens sal die uitvoering van die navorsingsplan in meer besonderbede aan die band van 

die geintegreerde navorsingsontwerp in tabel 1.1 uiteengesit word. 

* Analiseringsfase 

/}f 

Die navorsingsdoelstellings wat spesifiek in hierdie fase bereik wou word, hou verband met 

die verkenning I beskrywing van die problematiek van stres by die klientsisteem in 

maatskaplike werk. Vir die doeleindes van verkenning en beskrywing van die problematiek is 

die fokus op die insameling van n!1we_ data en op die ontleding van bestaande data geplaas. 

Waar toepaslik, is 'n kwalitatiewe- of kwantitatiewe navorsingsbenadering gevolg. 
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In die eerste plek is 'n uitgebreide literatuurstudie oor die stresverskynsel ondemeem. (Kyk 

hoofstuk 2.) In hierdie literatuurstudie is die stresverskynsel ontleed in terme van die 

verskillende stresteoriee en -modelle, die oorsake en simptome van stres, hanteringstrategiee 

en die voorkoms van stres by klientsisteme soos in die literatuur beskryf. Vanuit hierdie 

analise kon die navorser 'n stresmodel vir maatskaplike werkers daarstel wat vir die 

maatskaplike werker as 'n raamwerk vir die beskrywing en verklaring van stres by 

klientsisteme kan dien. 

Tweedens was die analise gerig op die kwantitatiewe beskrywing van die stresverskynsel by 

die klientsisteem. Ten einde hierdie doelwit te bereik is daar besluit om twee groepe 

respondente te bestudeer en die resultate met mekaar te vergelyk. 

Gemeenskapsgroep: 

Die eerste groep respondente wat bestudeer is, was afkomstig uit 'n voorstad van 'n 

metropolitaanse gebied. Daar is van die standpunt uitgegaan dat 'n gemeenskap met 'n 

relatief hoe frekwensie van maatskaplike probleme bestudeer moet word. Die 

gemeenskap kan enersyds dien as 'n geskikte vergelyking vir die resultate wat ten 

opsigte van klientsisteme ingesamel word en andersyds kan daar ook gelet word op die 

voorkoms van stres in die spesifieke gemeenskap en kan waar nodig, aanbevelings in 

die verband gemaak word. Hierdie gemeenskap is bestudeer deur ~~~~1:1~- gebruik te 

maak van kwalitatiewe metodes van data-insameling. Verkenning met betrekking tot die 

voorkoms .._en · inrensiteit van stres is gedoen deur indiepte-onderhoude met 
----=-·- •' 

sleutelpersone te voer en 'n fokusgroepbespreking met persone uit die gemeenskap te 
------·-~ ----~---·-··---· 

hou. Vier indiepte-onderhoude is met predikante en gemeenskapsleiers gevoer. Agt 
-~~--·---~---"-~--~-..-.,-~ ______ .,..., ... ____ , 

persone is met die sneeubaltegniek geselekteer om aan die fokusgroepbespreking deel te 

neem. Die persone-het -almal langer as tien jaar in die gemeenskap gewoon en staan 

bekend as "kenners" van die gemeenskap, sy mense en hulle probleme. Vier persone 

het vir die fokusgroepbyeenkoms opgedaag. Die indiepte-onderhoude en die 

fokusgroepbyeenkoms is deur die navorser gerig aan die hand van 'n 

onderhoudskedule. (Kyk Bylae A.) Die navorser het tien vergaderings van die 

inwonersaksiekomitee van die gemeenskap as waamemer bygewoon en die notules van 

die vergaderings bestudeer. 'n Navorsingsverslag wat oor die gemeenskap opgestel is, 

is ook bestudeer. 

Die opname-metode is benut om die stresverskynsel verder te analiseer. 'n Vraelys 

(kyk Bylae B) is ontwikkel en tydens 'n voorondersoek uitgetoets op vyf persone in die 

gemeenskap. 'n Steekproef van 100 huishoudings uit die universum van ongeveer 800 

huishoudings in die gemeenskap is getrek. Daar is van waarskynlikheidssteekproef-
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nemingsprosedures gebruik gemaak en sistematiese steekproefneming is spesifiek 

toegepas soos beskryf deur Stoker (1989: 103-107). 

Die navorser het die vraelys persoonlik aan die respondente oorhandig en die 

instruksies is aan hulle verduidelik. Die vraelys is 24 uur later weer afgehaal en enige 

onduidelikhede wat die respondente met vrae gehad het, is met hulle bespreek. Twee

en-vyftig (52 % ) van die vraelyste was in so 'n mate voltooi dat dit verwerk kon word. 

Die meerderheid van die vraelyste wat nie voltooi is nie, was die gevolg van weierings 

deur die respondente. 

Die klientegroep: 

Aanvanklik is beplan om 'n ewekansige s~!P_!Qef te trek u!!_<Jie groep ~~ kliente wat 

uit staatsrehabilitaiesentrums ontslaan is, ~at_!>]?_ die spesifieke stadium in 'n sekere ---- ---~--- -· ·- -- ""' -~- -·---- ----- - -- -------------~------< 

&eo~(!S~ area ge~9on het en wat maatskaplikewerk-hulpverlening van 'n 
---~- ~ ' . ----- ~-- ~- --- ., 

maa~p_i!!(! __ \\'~rker ontva11g bet. Weens 'n verskeidenheid van praktiese probleme 

soos die onopspoorbaarheid van die kliente en die swak bywoning van navorsingsessies 

wat met die opgespoorde kliente gereel is, is besluit om die steekproefprosedures te laat 

vaar. Agt-en-dertig kliente wat uit rehabilitasiesentrums ontslaan is, is by die groep 

ingesluit. Die aantal respondente is aangevul deur 35 vraelyste te laat voltooi by 'n 

geregistreerde rehabilitasiesentrum en 14 vraelyste te laat voltooi deur kliente wat 

weens 'n alkoholverwante misdryf soos dronkbestuur, onder die toesig van 'n 

maatskaplike werker geplaas is. 

In totaal bet 87 persone die vraelyste voltooi. Hierdie aantal respondente het almal 

voldoen aan die vereiste dat hulle ten tye van die invul van die vraelys, aktief 

ingeskakel was by die hulpverlening wat deur 'n maatskaplike werker gebied is. Wat 

hulle verder in gemeen gehad het was die feit dat die respondente alkoholprobleme 

gehad het maar op die spesifieke tydstip nie alkohol gebruik het nie. In hierdie geval is 

daar dus van aj~_:~!Y~eidsteelg>~~fneming~pr:~~~ures -~ebruik gemaak en is 

daar van 'n q2_e!bewt_I~~-~t~kQroef gebruik gemaak. Hierdie tipe steekproewe laat nie 

veralgemening buite die steekproefelemente toe nie (Stoker 1989: 116). . 

Respondente (kliente) is na 'n navorsingsbyeenkoms genooi waartydens hulle die 

vraelyste onder die leiding van die navorser voltooi het. Na die voltooiing het die 

navorser 'n kort praatjie oor streshantering aan die respondente gegee. 
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Meetinstumente: 

Die vraelys (Bylae B) wat as meetinstrument gebruik is, is gebaseer op reeds bestaande 

~ti!!~!r:Umente. Inligting wat nit die indiepte-onderhoude en fokusgroepe bekom is, is -- ------- --·~ -- - -·------·--- ------~--"-- ----- ~-··- --

aangewend om die bestaande instrumente aan te pas en meer relevant vir die --------· -· --·· -·· ·--- . 
teikengroepe te ma.alC,. Wat die probleemanalise betref, is die volgende aspekte in die 

vraelys aangeraak: 

(1) Aard, omvang en intensiteit van stressors. 

Instrumente wat as 'n basis vir die opstel van items in hierdie verband gedien het, is die 

Peri-Lewensgebeure-Vraelys en die Daaglikse Probleme vraelys. ~eri ("Psychiatric 

Epidemiology Research Interview")-Lewensgebeure-Vraelys is deur Dohrenwend, 
--------~-------.-· 

Krasnoff, Askenasy & Dohrenwend (1978: 205-229) ontwikkel. Dit is gerig op 

insameling van data oor die aard, frekwensie en intensiteit van stresvolle 

lewensgebeure. Laasgenoemde word gedefinieer as objektiewe gebeure wat ingrypend 

genoeg is om verandering in die meeste persone wat dit ervaar, te weeg te bring. 

Die vraelys bestaan nit 102 items. Kategoriee van stressors wat ingesluit is, is 

skool/studie, werk, liefde/huwelik, gesin, ouerskap, akkommodasie, 

misdaad/regskwessies, finansies, sosiale aktiwiteite en gesondheid. Die vraelys is 

aangepas deur 80 items te selekteer wat relevant vir die respondentgroepe is en die 

items te vertaal. (Kyk Bylae B, afdeling B, deel 1.) 

Dit is egter nie slegs die relatief "dramatiese" lewensgebeure of krisisse wat as stressors 

figureer nie, maar ook dag-tot-dag irritasies, frustrasies en eise ("daily hassles"). 

Kanner, Coyne, Schafer & Laz.arus (1981: 1-39) het die daaglikse probleme-vraelys 

(Hassles scale) ontwikkel wat uit 117 items bestaan en wat aanduiders van chroniese 

stressors is. Die aard, frekwensie en intensiteit van chroniese stressors is bepaal deur 

die items in die vraelys te vertaal en vier items wat as relevant vir die ondersoekgroepe 

beskou is, by te voeg. (Kyk Bylae B, afdeling B, deel 2.) Twee van die items staan 

spesifiek in verband met die politieke verandering wat in die land plaasvind. 

(2) Aard en frekwensie van stressimptome. 

Die 25-item lys van stressimptome van Heilbrun & Pepe (1985: 12-13) is 'n 

verwerking van die lys van stressimptome wat deur Selye in 1976 onderskei is. Die 

simptomelys is vertaal en een item oor aggressie is bygevoeg. (Kyk Bylae B, afdeling 

C.) 
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(3) Aard en frekwensie van hanteringsmeganismes. 

Hanteringsmeganismes kan geklassifiseer word as aanpassende- en wanaanpassende 

hanteringmeganismes. 'n Vraelys om die voorkoms en aard van 

aanpassingsmeganismes te bepaal, is deur Cooper et al (1988: 57-62) ontwerp en 

bestaan uit 31 items. 'n Ander vraelys oor hanteringsmeganismes wat spesifiek met 

lewenstylfaktore in verband staan is deur Girdano & Everly (1986: 101) ontwikkel. 

Hierdie twee vraelyste is vertaal en word in Bylae B, afdeling D aangedui. 

(4) Die aard, frekwensie en intensiteit van maatskaplike ondersteuning. 

Items is ontwikkel m.b.t. aspekte soos steunstelsels tuis en in die gesin, steunstelsels 

vir spesifieke behoeftes/probleme, wederkerigheid in ondersteuning en sosiale kontak. 

(Kyk Bylae B, afdeling E.) Die vrae is gebaseer op 'n vraelys wat deur die Raad vir 

Geesteswetenskaplike Navorsing in 'n ondersoek na kennis en ervaring van steunstelsels 

in die gemeenskap, gebruik is (Muller 1986). 

(5) Aard van die behoefte aan hulpverlening met betrekking tot streshantering. 

Items is opgestel en in die vraelys ingesluit om te bepaal of die respondent 'n behoefte 

aan hulpverlening met betrekking tot streshantering het en watter metodes van 

hulpverlening verkies word. 

Verwerking van gegewens 

Die data wat uit die vraelyste verkry is, is met behulp van 'n rekenaar verwerk. Die 

data is verder onderwerp aan parametriese- en nie-parametriese statistiese metodes. 

(Kyk hoofstuk 3.) 

* Ontwerpfase 

Tydens hierdie fase is die fokus geplaas op die insameling en evaluering van tegnologiese 

bronne en die ontwerp van die nuwe maatskaplik:e tegnologiese item (model). Daar is nie van 

spesifieke navorsingstegnieke gebruik gemaak nie, maar van 'n genereringsproses. Die proses 

het behels die oorplasing, omkering en operasionalisering van bevindings wat verkry is uit die 

verskillende databronne in die analiseringsfase sowel as 'n verdere literatuurstudie wat 

spesifiek oor die implementering van streshanteringsprogramme ondemeem is. (Kyk hoofstuk 

4.) Beskrywende veralgemenings is omskep in aksievoorskrifte. Die produk van hierdie fase is 

die voorgestelde model vir die implementering van streshanteringsprogramme deur 

maatskaplike werkers, soos beskryf in hoofstuk 3. 
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* Ontwikkelingsfase 

Hierdie fase bet hoofsaaklik bestaan uit die loodsimplementering en loodsevaluering van die 

voorgestelde model. Die fase behels die voortdurende evaluering en verandering van die nuwe 

tegnologie, totdat evaluering aan die lig bring dat die innovasie suksesvol is. 

Loodsimplementering: 

Die keuse wat die navorser gemaak bet om die model toe te pas op 'n individuele 

persoon en op drie groepe maatskaplikewerk-kliente bet op praktiese gronde berus. 

Nie-waarskynlikheidssteekproefnemingsprosedures is gevolg en die steekproef kan 

beskryf word as 'n gerieflikheids- en 'n doelbewuste steekproef. Hierdie nie

waarskynlikheidsteekproef laat me veralgemening buite die groep van 

steekproefelemente toe nie (Stoker 1989: 116). (Vir 'n volledige bespreking van die 

omvang en die trefwydte van die ontwikkeling sien hoofstuk 5.) 'n 

Streshanteringsprogram is by vier geleenthede aan die hand van die voorgestelde model 

vir die implementering van streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers 

toegepas. 

Loodsevaluering: 

Loodsevaluering is afgestem op die uittoetsing van nuut-ontwerpte tegnologie en vind 

samelopend met die loodsimplementering plaas (Thomas 1981; Thomas 1984). Die 

evalueringsplan wat tydens die implementerings van streshanteringsprogramme volgens 

die voorgestelde model gevolg is, word in besonderhede in hoofstuk 5 bespreek. (Kyk 

paragraaf 5.2.2.) Die doel van die loodsevaluering is enersyds om die vordering tydens 

die implementering van die program te moniteer en andersyds om die korttermynimpak 

van die program op die klientsisteem te bepaal (Hornich & Burrows 1988). Hierdie 

inligting is aangewend om aanpassings te maak tydens 'n volgende implementering van 

'n program volgens die voorgestelde model. 

Tydens die uitvoering van die prosesevaluering is gebruik gemaak van 'n kwalitatiewe 

benadering. Die navorser wat in al die gevalle die implementering van die programme 

behartig bet, bet deurlopende waarneming van die proses gedoen wat aangevul is deur 

semi-gestruktureerde vraelyste wat deur die respondente voltooi moes word. (Kyk 

Bylae G en Bylae H.) 

'n Kwantitatiewe benadering is gevolg vir die evaluering van die korttermynimpak van 

die streshanteringsprogram. Hoewel dit die navorser se begeerte was om van 
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1.5 .1 filr.es 

Stres as 'n konsep is moeilik om te definieer omdat daar verskillende stresteoriee en - modelle 

ontwikkel is wat stres nie eenvormig omslayf nie. Hierdie teoriee en modelle sluit in die 

fisiologiese stresteoriee soos Selye se algemene-aanpassingssindroom (Selye 1974: 33), 

sielkundige stresmodelle soos die psigo-analitiese model en die rasionele-emosionele 

benadering, (King et al 1987: 73-78), sosio-emosionele-komponentmodel (Numerof 1983: 17-

26), transaksionele model van stres (Cox & Mackay 1981: 91), Cottington en House (1987: 

41) se paradigma vir stresnavorsing, die psigosomatiese stresteorie (Girdano & Everly 1986: 

9) en die model van die bewaring van hulpbronne en van ekologiese kongruensie (Hobfoll 

1988: 25). Elk van hierdie teoriee en modelle bied 'n omskrywing van stres wat 'n unieke 

eienskap van die stresproses beklemtoon. 

In die Afrikaanse taal bestaan daar soms verwarring oor die begrippe "spanning" en "stres". 

Die woord "stres" kom toenemend meer in die volksmond voor. Die term "stres" word erken 

as die vertaling in Afrikaans vir die Engelse term "stress". (Reader's Digest Afrikaans -

Engelse W oordeboek : English - Afrikaans Dictionary 1987: 511). Vir die doeleindes van 

hierdie navorsing word die begrippe stres, spanning en spanningsdruk as sinonieme beskou. 

Na die bestudering van verskillende omskrywings van die begrip stres (Adams [a] 1980: 183; 

Girdano & Everly 1986: XII; Hobfoll 1988: 59; Jayarathne, Tripodi & Chess 1983: 19; 

Psigologiewoordeboek 1979: 287; Selye 1974: 27; Sharpe 1984: 35; Trumbull & Appley 

1986: 34) word vir die doeleindes van hierdie navorsing, die volgende betekenis aan die begrip 

geheg: 

Stres is 'n toestand van psigiese gespannendheid en/of fisiese oorspanning. Dit spruit uit 'n 

reaksie op die omgewing waar daar (i) 'n bedreiging van die netto verlies van hulpbronne 

bestaan, (ii) daar 'n netto verlies aan hulpbronne bestaan en (iii) 'n gebrek aan wins van 

hulpbronne na die investering van hulpbronne bestaan. lndien die toestand ongekontroleerd 

voortduur, versteur dit die homeostase en strem die individu se psigiese, fisiese en 

maatskaplike funksionering. 

Die invloed van die model van die bewaring van hulpbronne (Hobfoll 1988) kom duidelik in 

die bogenoemde omskrywing na vore. Die bydrae van die verskillende stresteoriee tot die 

omskrywing van stres as begrip, is in hoofstuk 2 bespreek. 
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1. 5. 2 Stressor 

Die volgende betekenis word aan die woord "stressor" geheg. 'n Stressor is 'n eis, situasie of 

omstandigheid in die omgewing of in die liggaam wat 'n persoon se ekwilibrium versteur en 

die stresrespons aan die gang sit (Hobfoll 1988: 16; Zastrow 1984: 143; Zastrow 1992: 316). 

Stressors kan dus gesien word as die oorsake van stres. 

1. 5. 3 Stressimptome 

Die begrip "simptoom" kan omskryf word as enige toestand wat aanduidend is van die 

aanwesigheid van 'n ander toestand (Psigologiewoordeboek 1979: 276). Simptome van stres 

kan fisiologies (hoe bloeddruk), psigies (angstigheid) of gedragsimptome (alkoholmisbruik) 

wees. Hierdie simptome is meer waarneembare en opsigtelike toestande wat op die 

aanwesigheid van stres as 'n moeiliker waarneembare toestand dui. 

1. 5. 4 Hantering (coping) 

Wat die bantering van stres betref, word die begrip "bantering" (coping) ook vanuit 

verskillende perspektiewe omskryf. (Vergelyk Donovan 1987: 262; Hobfoll 1988: 16; 

Leventhal & Nerenz 1983: 20; Maderthaner 1987: 138-152; Meichenbaum 1983: 69-70; 

Pearlin & Turner, 1987: 156 - 157.) Pearlin en Turner (1987: 156-157) orden 

hanteringsgedrag op 'n logiese wyse en onderskei drie funksionele dimensies van bantering 

naamlik: 

1. Response wat daarop gerig is om die bron van stres wat in die omgewing gelee is te 

verander of te verminder. 

2. Response wat gerig is op die verandering van die persepsie (interpretasie) van die bron 

van stres (stressor). 

3. Response wat gerig is op die bantering van simptome en gevolge van stres wat reeds in 

die situasie voorkom. 

Hantering (coping) kan gedefinieer word as beide aksie-georienteerde sowel as intra-psigiese 

pogings (response) om omgewing sowel as inteme eise wat die persoon se hulpbronne oorskry, 

te verander en/of te verminder. 

1. 5. 5 Streshantering (stressmanagement) en streshantering~rogram 

Streshantering verwys na die identifikasie en ontleding van probleme wat met stres in verband 

staan en die aanwending van 'n verskeidenheid van tegnieke om die oorsake van stres te 

verander en/of om die belewenis van stres te verander (Cotton 1990: 4). 
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'n Program word deur Koontz, O'Donnel & Weihrich soos aangehaal deur De Vos (1989: 

115) beskryf as 'n kompleks van doelstellings, riglyne, reels, taakopdragte, stappe, hulpbronne 

wat aangewend word en ander stappe wat geneem moet word om 'n sekere aksie tot uitvoer te 

bring. De Vos (1989: 114) wys op die onderskeid tussen programme op makro-, meso- en 

mikrovlak. In hierdie studie verwys die konsep "program" na programme op mikro- of 

grondvlak. 

Binne die konteks van hierdie studie word 'n streshanteringsprogram gesien as 'n kompleks 

van doelstellings, riglyne, taakopdragte, stappe en hulpbronne wat aangewend kan word om 

klientsisteme op grondvlak te help met (i) die identifikasie en ontleding van probleme wat met 

stres in verband staan en (ii) die verandering van die stressors, interpretasie van stressors en 

die gevolge van stres. 

1.5.6 Maatskaplike ondersteuning 

Maatskaplike ondersteuning verwys na die mate waarin 'n individu se basiese behoeftes vir 

affeksie, esteem(selfagting), om te behoort, sekuriteit en identiteit bevredig word deur 

interaksie met ander persone. Die twee domeine van maatskaplike ondersteuning is eerstens 

sosio-emosionele ondersteuning wat affeksie, esteem, simpatie en begrip voorsien. Tweedens 

kan instrumentele ondersteuning onderskei word. Dit verwys na die voorsiening van konkrete 

bystand soos inligting, finansiele hulp en hulp met gesinsverpligtinge (Thoit soos aangehaal 

deur Donovan 1987: 263). 

Die begrip maatskaplike ondersteuning (social support) word in verskillende studies met stres 

in verband gebring en bevindings dui daarop dat maatskaplike ondersteuning dien as 'n buffer 

teen negatiewe gevolge van stres (Donovan 1987: 263). Die verband tussen bantering en 

maatskaplike ondersteuning word deur Pearlin en Turner (1987: 156-157) beklemtoon. Hierdie 

navorsers sien bantering as dit wat persone vir hulleself doen om stres uit die weg te ruim, 

terwyl maatskaplike ondersteuning dit is wat "ander mense" ( dus uit die omgewing) vir 

persone doen om stres uit die weg te ruim. 

1.5. 7 Maatskaplike werk en maatskaplike werker 

Vir die doel van hierdie studie word daar volstaan by die omskrywing van die begrippe 

"maatskaplike werk, maatskaplike funksionering en maatskaplike werker" soos aangebied in 

die Definierende Woordeboek vir Maatskaplike Werk ( 1984). 

Maatskaplike werk: Professionele diens deur 'n maatskaplike werker wat gerig is op die beter 

maatskaplike funksionering van mense. 
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Maatskaplike funksionering: Geheel van 'n individu se rolvervulling op alle vlakke van sy 

bestaan in wisselwerking met ander individue en situasies in sy omgewing. 

Maatskaplike werker: Behoorlik geregistreerde persoon wat maatskaplike werk mag doen. 

1.5. 8 Die klientsisteem 

Die Definierende Woordeboek vir Maatskaplike Werk (1984: 25) omskryf die begrip klient as 

"Iemand wat die professionele aandag van 'n maatskaplike werker geniet". In hierdie studie 

word die klientsisteem nie slegs gesien as 'n enkele persoon nie, maar dit kan ook 'n groep 

(groot of klein) wees wat die professionele aandag van 'n maatskaplike werker geniet. 

1.5.9 Teoriee en modelle 

Die begrip "teorie" kan beskryf word as 'n ordelike sisteem van veralgemenings en beginsels 

wat saam met die praktyk van 'n vakdissipline ontwikkel. 'n Teorie kan beskrywend en 

verklarend wees. 'n Model word beskou as 'n uittreksel uit die teorie en is meer spesifiek as 'n 

teorie (De Vos 1984: 88-91). 'n Model kan omskryf word as 'n gestruktureerde konseptuele 

verwysingsraamwerk wat gebaseer is op teoretiese uitgangspunte wat afgestem is op die doel 

en funksie van 'n bepaalde optrede. 'n Praktykmodel is 'n raamwerk waarbinne 'n 

hulpverleningstrategie vir die klientsisteem ontwerp kan word. 

1.6 BEPERKINGS EN LEEMTES VAN DIE ONDERSOEK 

Die aard van die beperking en leemtes in hierdie ondersoek kan in twee kategoriee verdeel 

word naamlik die beperkings en leemtes wat met die navorsingsmetodologie wat gevolg is in 

verband staan en die beperkings wat met praktiese aangeleenthede in verband gestaan het. 

1.6. l Metodologiese leemtes en beperkinge 

In die eerste plek staan die metodologiese leemtes van hierdie ondersoek in verband met die 

wyse waarop die steekproewe getrek is. 'n Ewekansige steekproef is in die geval van die 

geografiese gemeenskap (nie-kliente) getrek met die doel om die bevindings ten minste na die 

hele geografiese gebied (voorstad) te veralgemeen. Tydens die veldwerk was daar egter bykans 

'n weiering van 50% wat die verteenwoordigendheid van die steekproef beinvloed het. 

Die klientegroepe wat tydens die analiseringsfase betrek is, is op grond van doelbewuste- en 

gerieflikheid-steekproefnemingsprosedures geselekteer. Hierdie nie-

waarskynlikheidsteekproefnemingsprosedures wat gevolg is laat nie veralgemening buite die 

groep van steekproefelemente toe nie. Enige poging om die bevindings te veralgemeen is nie 
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geldig nie en dui op subjektiwiteit. Die bevindings oor die omvang en intensiteit van stres kan 

dus nie sondermeer na ander klientegroepe veralgemeen word nie. 

In die seleksie van kliente en klientegroepe waarop streshanteringsprogramme aan die hand 

van die voorgestelde model deur die navorser geimplementeer is, het ook op nie-waarskynlik

heidsteekproefnemingsprosedures berus. Geleenthede is benut wat prakties uitvoerbaar en 

gerieflik vir die navorser was. Die bevindings met betrekking tot die implementeerbaarheid en 

die impak van die streshanteringsprogramme kan nie buite die respondente wat betrokke was, 

veralgemeen word nie. 

Tydens die loodsevaluering van die streshanteringsprogramme is hoofsaaklik van 'n voortoets

natoets-model gebruik gemaak. Die gebrek aan 'n goed gekontroleerde eksperimentele of 

kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp is 'n duidelike leemte in die loodsevaluering. Daar 

kan nie tot geldige gevolgtrekkings gekom word dat die veranderings in die veranderlikes wat 

tussen die voor- en nameting ingetree het, aan die streshanteringprogramme wat volgens die 

voorgestelde model geimplementeer is, toegeskryf kan word nie. 

Die meetsinstrumente (behalwe die "Skaal vir Algemene Tevredenheid" en die Heimlerskaal) 

wat gebruik is se geldigheid is nie statisties bewys nie. Daar kon nie op die geldigheid en 

betroubaarheid wat vir die oorspronklike vraelyste opgestel is, staat gemaak word nie, want die 

vraelyste is vertaal en in sommige gevalle is items aangepas, weggelaat en bygevoeg. Die 

navorser het wel gepoog om die siggeldigheid van die aangepaste instrumente sowel as die 

vraelyste wat self opgestel is te ondersoek. Siggeldigheid is 'n vorm van geldigheid wat berus 

op 'n aanspraak dat die meetinstrument "op die oog ar' meet wat dit veronderstel is om te 

meet (Van Leeuwen 1990: 21). Die enigste aanspraak wat die navorser kan maak op 

geldigheid is dat die instrumente geldig voorgekom bet. 

1.6.2 Praktiese leemtes en beperkinge 

Die veldwerk om die data in die analiseringsfase in te samel is in alle opsigte deur die navorser 

self ondemeem. In die geografiese gebied is die navorser in sommige gevalle met agterdog 

bejeen en was soms aan verbale aggressie blootgestel. Ten spyte van pogings om die 

respondente te motiveer, was daar steeds bo die verwagting in 'n weieringskoers van bykans 

50%. In die ondersoek wat op die klientsisteme gerig was, was probleme ondervind om die 

kliente wat nie in inrigtings was nie, by die navorsingsessies waartydens vraelyste voltooi moes 

word, te betrek. Hierdie praktiese probleme was grootliks die rede waarom nie meer kliente by 

die analiseringsfase van die ondersoek betrek is nie. 
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Tydens die implementering van die streshanteringsprogramme was die nie-gebruik van 

kontrolegroepe hoofsaaklik toe te skryf aan die praktiese probleme wat voorsien is om 

genoegsame kliente by die ondersoek te betrek en betrokke te hou. Die benutting van 'n 

kontrolegroep by die eerste implementering van die model in groepsverband, is in die wiele 

gery deur die lede van kontrolegroep se weerstand, fisiese onttrekking uit die inrigting en die 

kontaminasie wat tussen lecle van die eksperimentele- en kontrolegroep plaasgevind bet. Die 

aanwesigheid van hierdie praktiese faktore bet die besluit om nie verder van kontrolegroepe 

gebruik te maak nie, bemvloed. 

1. 7 INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 

Die navorsingsverslag is in ses hoofstukke aangebied. Hoofstukke 2 tot 5 hou direk verband 

met die doelstellings van die ondersoek soos onderskei in afdeling 1.2. 

HOOFSTUK 1: ALGEMENE INLEIDING 

In die inleidende hoofstuk is die spesifieke probleem in die maatskaplikewerk-praktyk wat in 

die ondersoek aangespreek wou word, omlyn. Voortspruitend uit die motivering vir die 

ondersoek is die doelstellings, hipoteses en aannames wat die ondersoek gerig bet, beskryf. 

Die keuse vir die spesifieke navorsingsontwerp is gemotiveer, gevolg deur 'n beskrywing van 

die navorsingsplan. Aandag is geskenk aan die omskrywing van begrippe wat sentraal in die 

studie staan. Die boofstuk is afgesluit met 'n beskrywing van die leemtes en beperkinge van 

die ondersoek. 

HOOFSTUK2: STRES AS 'N VERSKYNSEL 

In hierdie hoofstuk is die teoretiese agtergrond vir die ondersoek soos vanuit die literatuur 

afgelei, beskryf. Eerstens is stresteoriee en -modelle wat in die literatuur onderskei word aan 

die hand van die waarde en leemtes van sodanige teoriee en modelle bespreek. Dit is gevolg 

deur 'n uiteensetting van stressors, stressimptome en hanteringsmeganismes soos in die 

literatuur onderskei is. Tweedens is 'n beskrywing vanuit die literatuur gebied van stres as 'n 

verskynsel by die klientsisteem. In hierdie verband is die klem geplaas op die gesinslewe, 

liggaamlik/verstandelik siek en gestremde persone, die alkohol- en dwelmathanklike, werklose 

persone, persone wat materiele nood ervaar en die wetsoortreder. Die hoofstuk is afgesluit met 

die daarstelling van 'n teoretiese stresmodel vir maatskaplike werk wat kongruent is met die 

waardes en prosesse wat in maatskaplike werk geld. 

HOOFSTUK3: DIE VOORKOMS VAN STRES BY KLieNTE EN NIE-KLieNTE: 'N 

VERGEL YKING 
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Deur van kwalitatiewe- en kwantitatiewe metodes van data-insameling gebruik te maak, is stres 

by persone in 'n geselekteerde geografiese gebied (nie-kliente) sowel as by kliente (persone 

wat by die hulpverlening soos aangebied deur 'n maatskaplike werker betrokke was) 

ondersoek. Veranderlikes wat ondersoek is, het ingesluit stressors, stressimptome, 

hanteringsmeganismes en maatskaplike ondersteuning. Die hoofstuk is afgesluit deur die 

bevindings wat met betrekking tot die genoemde groepe gemaak is, met mekaar te vergelyk 

deur die gebruikmaking van toepaslike statistiese metodes. 

HOOFSTUK4: 'N MODEL VIR DIE IMPLEMENTERING VAN 'N 

STRESHANTERINGSPROGRAM 

In hierdie hoofstuk, is in die eerste plek 'n bespreking gebied van uitgangspunte, doelwitte, 

riglyne en hanteringsvaardighede wat in die literatuur met betrekking tot die implementering 

van streshanteringsprogramme onderskei is. Tweedens is hierdie insigte geintegreer met die 

inhoud van hoofstukke 2 en 3 om 'n praktykmodel vir die implementering van 

streshanteringsprogramme daar te stel. Die hoofstuk is afgesluit met 'n skematiese 

uiteensetting en 'n bespreking van die voorgestelde praktykmodel. 

HOOFSTUK5: DIE IMPLEMENTERING VAN STRESHANTERINGS-

PROGRAMME: 'N LOODSONDERSOEK 

Die eerste deel van die hoofstuk bestaan uit 'n beskrywing van die beplanning en 

v09rbereiding van die loodsimplementering van die model vir die implementering van 

streshanteringsprogramme wat in hoofstuk 4 voorgestel is. Die beplanning is gedoen in terme 

van die omvang, trefwydte, opsette en evaluering van die loodsimplementering. In die 

daaropvolgende deel van die hoofstuk is verslag gedoen van die verloop van die 

loodsimplementerings sowel as die bevindings van die proses- en impakevaluerings wat 

ondemeem is. 

HOOFSTUK6: GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

Die navorsingsverslag is afgesluit met die formulering van gevolgtrekkings aan die hand van 

die doelstellings wat vir die ondersoek gestel is. 'n Aantal aanbevelings ten opsigte van die 

maatskaplikewerk-praktyk, -opleiding en verdere navorsing is gemaak. 
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HOOFSTUK2 

STRES AS 'N VERSKYNSEL 

2.1 INLEIDING 

In hierdie ondersoek is die fokus op stres as 'n verskynsel by die klientsisteem van die 

maatskaplike werker geplaas. Vrae wat in ~e ondersoek sentraal staan, hou verband met die 

voorkoms van stres by die klientsisteem asook die hulp of behandeling wat 'n maatskaplike 

werker aan die klientsisteem wat stres ervaar, kan bied. Hierdie vrae is beantwoord binne die 

konteks van die ontwikkelingsnavorsing en benuttingsmodel (ON & B-model) soos beskryf in 

hoofstuk 1. Die model vereis dat daar 'n deeglike analise van die probleemverskynsel, in 

hierdie geval stres by die klientsisteem, gemaak moet word. Die verkenning en beskrywing 

van stres by die klientsisteem is ondemeem deur enersyds 'n literatuurstudie te ondemeem 

waarvan slegs 'n samevatting in hierdie hoofstuk aangebied sal word. Andersyds is die 

verskynsel ondersoek deur 'n empiriese ondersoek te ondemeem waarvan die resultate in 

hoofstuk 3 bespreek word. 

Die doel van hierdie hoofstuk is eerstens om die gekompliseerde verskynsel, stres, vanuit 

verskillende teoretiese perspektiewe te bestudeer om sodoende 'n bondige beskrywing te bied 

van die verskillende stresteoriee en -modelle, stressors, stressimptome en hanteringstrategiee. 

Hierdie teoretiese agtergrond is geintegreer om 'n model te selekteer wat as teoretiese 

uitgangspunt vir die ondersoek as geheel gedien bet. 'n Tweede oogmerk van die hoofstuk is 

om 'n ontleding te maak van die teoriee en empiriese bevindings wat bestaan oor stres as 'n 

verskynsel by die klientsisteem van die maatskaplike werker. In hierdie verband is daar 

spesifiek gelet op stres in die huwelik- en gesinsisteem, liggaamlik en psigies sieklikes en 

gestremdes, alkohol- en dwelmathanklikes, werkloses en wetsoortreders. 

2.2 STRES AS 'N MENSLIKE VERSKYNSEL 

In die bestudering van die literatuur wat met stres in verband staan, is 'n mens nie slegs 

beindruk nie maar ook oorweldig deur die hoeveelheid navorsing wat oor hierdie onderwerp 

gedoen is. Dog vind navorsers en teoretici dit moeilik om 'n duidelike definisie van stres te 

vind. Sommige pogings tot definiering is bruikbaar maar toon leemtes in een of ander opsig. 

Die vraag ontstaan waarom daar na soveel navorsing en teoretiese besinning oor die konsep 

"stres" nie tot 'n algemeen aanvaarbare omskrywing van die konsep gekom kon word nie. Die 

antwoord le opgesluit in die verklaring van Hobfoll (1988: 2) " .. stress is one of the most 

complicated phenomena that can be imagined. " Die gekompliseerdheid van stres is daarin 
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gelee dat al die sisteme van "menswees" daarby betrokke is. Die volgende sisteme kan 

onderskei word: 

* 
* 
* 

Die liggaam met kardiovaskulere, endokriene en neorologiese subsisteme 

Die psige met die kognitiewe, emosionele en onbewuste subsisteme 

Die maatskaplike met die interpersoonlike, kleingroep-, grootgroep- en omgewing

subsisteme. 

Elke aspek van menslike funksionering is by hierdie sisteme en subsisteme betrokke. Stres is 

'n komplekse verskynsel wat in verband staan met die mens se stryd om fisiese en eksistensiele 

oorlewing. Hobfoll (1988: 5) stel dit kort en kragtig - • ... it (stress) is of interest to us 

because it is about us.• 

In hierdie afdeling is die fokus op die verskillende stresteoriee en -modelle wat gedurende die 

afgelope tien tot vyftien jaar ontwikkel is, geplaas. Verder is 'n bondige beskrywing van 

enkele van die teoretiese uitgangspunte en navorsingsbevindings, wat oor die oorsake en 

gevolge van stres en hanteringsmeganismes bestaan, aangebied. Die bespreking word afgesluit 

met 'n uiteensetting van die model van ekologiese kongruensie wat enersyds as 'n integrasie 

van teoretiese standpunte dien en andersyds die teoretiese benadering vorm vir die studie. 

2.2.1 Stresteoriee en -modelle 

In die vroee tagtigerjare is die standpunt gehuldig dat daar essensieel drie modelle van stres 

onderskei kan word. Cox en Mackay (1981: 94) onderskei tussen die modelle wat stres beskou 

as 'n respons (athanklike veranderlike), modelle wat stres sien as 'n stimulus (onathanklike 

veranderlike) en 'n derde benadering wat stres beskou as 'n dinamiese psigo-fisiologiese proses 

wat tussenkomend by die stimulus-responskoppeling voorkom. Evans en Cohen (1987: 575) is 

van mening dat twee navorsingsparadigmas, naamlik die fisiologiese en die psigologiese 

tradisies, in navorsing oor stres onderskei kan word. Oenskynlik lyk dit of hier uiteenlopende 

benaderings beskryf word wat die bestudering van die gekompliseerde stresverskynsel verder 

kan bemoeilik. Die navorser is egter van mening dat hierdie standpunte nie noodwendig in 

teenstelling met mekaar hoef te staan nie. Die verskillende uitgangspunte bet tot gevolg dat die 

fokus op verskillende dimensies van die stresproses geplaas kan word. Dit verhoed dat die 

gekompliseerde stresverskynsel nie eensydig betudeer word nie en dat die dinamiese aard van 

die stresproses nie onderskat word nie. 

In hierdie afdeling sal kortliks gelet word op die aard van stresteoriee en -modelle asook die 

bydrae wat hierdie modelle tot beter begryping van die verskynsel lewer. 



33 

a. Fisiologiese stresteoriee 

* Selye se algemene-aanpassingsindroom 

Selye (1974: 33-39), wat beskou kan word as die vader van stresnavorsing, bet reeds in sy 

navorsing met diere in die dertigerjare gevind dat wanneer diere aan verskillende stressors 

blootgestel word, daar met verloop van tyd orgaanveranderings plaasvind. Selye bet tot die 

gevolgtrekking gekom dat dieselfde patroon van fisiologiese prosesse ontstaan in respons tot 'n 

wye verskeidenheid van stressors of stimuli. Vir Selye is stres nie net 'n respons nie, dit is 'n 

proses wat die liggaam in staat stel om die stressor op die bes moontlike wyse te weerstaan. 

Dit word gedoen deur die werking van die orgaansisteem te bevorder. Hierdie reaksie is in 

1936 deur Selye beslayf en dit bet later bekend geword as die algemene-aanpassingsindroom 

(general adaptation syndrome, GAS). 

Vervolgens sal die algemene-aanpassingsindroom kortliks aan die hand van die beskrywings 

van Selye (1974: 39) en Numerof (1983: 15-16) uiteengesit word. 

Figuur 2.1: Die algemene-aanpassingsindroom 

Die alarmfase is die aanvanklike en mees dramatiese reaksie op die stressor waartydens die 

liggaam se psigo-fisiologiese sisteme gemobiliseer word. In bierdie fase is die primere funksie 

van die sindroom om die sisteem wat die mees geskikte is om die stressor te banteer, te 

selekteer. Vervolgens word daar na die tweede fase, naamlik die aanpassing of weerstand 

beweeg. Gedurende hierdie fase verlaag die hormoonaktiwiteit en word dit die taak van 'n 

spesifieke orgaan of sisteem om die stressor te hanteer. Op bierdie stadium is die weerstand 

teen die stressor boog, maar is weerstand teen siekte laag omdat hulpbronne in die liggaam 

benut word. Die laaste fase, naamlik fase III staan bekend as die uitputtingsfase. Die orgaan of 

sisteem wat die stressor moet hanteer raak uitgeput en "stort ineen". Dit bring mee dat die 
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algemene respons soos beskryf in fase I weer geaktiveer word en word die proses weer aan die 

gang gesit. 

Numerof (1983: 16) beklemtoon drie insigte wat die algemene- aanpassingsindroom daargestel 

bet naamlik: 

Deur die sindroom word die liggaam se weerstand teen stres gemaksimaliseer. Indien 

'n orgaan of sisteem uitgeput raak, kan die verantwoordelikheid om die stressor(s) te 

hanteer na 'n ander orgaan of sisteem verskuif word. Matige en nie te gereelde 

hoeveelhede stres kan lei tot 'n meer doeltreffende respons op 'n stressor. 

In die geval van aanhoudende stres, kan die uitputtingsfase in verband gebring word 

met siekte, aangesien die liggaam uitgeput is en weerstand laag is. Die "siekte van 

aanpassing" kan dus bier voorkom. Siekte word gesien as nie suiwer die gevolg van 

stres nie, maar die liggaam se pogings om by aanhoudende stres aan te pas. 

Fisiologiese toestande wat siektes voorafgaan en individue meer vatbaar vir siektes 

maak, kan dan ontstaan. 

Die verlengde, nie-spesifieke en aanhoudende voorkoms van stres plaas die individu in 

'n staat van disekwilibrium. Dit bet tot gevolg dat die individu se vatbaarheid vir 'n 

verskeidenheid van strestoestande verhoog. 

Die model van die algemene-aanpassingsindroom dui daarop dat 'n stressor 'n psigo

fisiologiese reaksie ontlok in 'n poging om die homeostatiese heraanpassing te verseker. 

Matige en nie te gereelde hoeveelhede stres kan lei tot meer doeltreffende response en kan ook 

groei en ontwikkeling stimuleer. Die aanhoudende voorkoms van stres kan egter 'n persoon 

plaas in 'n staat van disekwilibrium wat die vatbaarheid vir 'n verskeidenheid van 

siektetoestande verhoog. 

* Die re~ns- en stimulus-gebaseerde modelle 

Cox en Mackay (1981: 94) is van mening dat die respons-gebaseerde modelle grootliks deur 

die denkrigting van Selye befuvloed is. Die nie-selektiwiteit en nie-spesifiekheid van die 

stresrespons word beklemtoon. Die kritiek wat teen hierdie model uitgespreek word is dat die 

totale nie-spesifiekheid van die stresreaksie op stressors in die model oorbeklemtoon word. 

Bogenoemde skrywers ( 1981 : 95) bied die volgende skematiese uiteensetting van die model. 
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Figuur 2.2: Respons-gebaseerde model 

Die versk:il tussen die twee soorte fisiologiese stresmodelle is dat die respons-gebaseerde 

modelle stres beskou as die athanklike veranderlike. Die stimulus-gebaseerde modelle sien 

stres as die onafhanklike veranderlike wat in die omgewing gelee is. Hierdie model word 

skematies deur Cox en Mackay (1981: 97) soos volg uiteengesit. 

Figuur 2.3: Stimulus-gebaseerde model 

Die skrywers (1981: 97) verwys na 'n spesifieke soort stimulus-gebaseerde model wat bekend 

staan as die "ingenieurswese analogie". Wette uit die natuurwetenskappe word "geleen" met 

die doel om stres te verklaar. Van hierdie wette dui aan hoe vervorming in 'n metaal kan 

ontstaan, as gevolg van vrag (gewig) wat op die metaal geplaas word. Indien die stres wat 

binne die metaalstruktuur ontstaan, binne die "elastiese perke" van die materiaal is, sal die 

materiaal wanneer die vrag (druk) verwyder is, terugkeer na die oorspronklike vorm of 

toestand. Wanneer die stres (vrag) egter die "elastiese perke" oorskry, sal permanente skade 

aan die materiaal ontstaan. Die volgende analogiee is uit hierdie natuurwetenskaplike 

benadering gemaak: 

Soos metale verskillende eienskappe bet, byvoorbeeld verskillende elastiese perke, so 

bet verskillende individue verskillende "ingeboude weerstande" of "breekpunte". 

lndividue kan stres tot op 'n sekere punt tolereer, daarna kan permanente skade op 

fisiese- en psigiese vlak ontstaan. 

Individue verskil van mekaar in die mate wat hulle stres kan tolereer. 

Welford soos aangehaal deur Cox en Mackay (1981: 98) bet 'n meer komplekse stimulus

gebaseerde benadering ontwikkel. Welford huldig die mening dat stres ontstaan wanneer daar 

'n afwyking van die optimale omstandighede voorkom en die individu glad nie in staat is, of 
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dit moeilik vind, om die afwyking reg te stel. Die mens funksioneer op sy beste onder 

omstandighede waar daar matige eise aan horn gestel word. 

Die respons- en stimulus-gebaseerde model beklemtoon dat daar twee komponente in die 

stresproses na vore kom naamlik die persoon en die omgewing en dat die verband wat tussen 

hierdie komponente bestaan, linier is. Hoewel daar kritiek teen hierdie benadering uitgespreek 

kan word, is die waarde van die fisiologiese stresteoriee daarin gelee dat die rol van die 

omgewing waarin die individu horn bevind wel aangedui word. Die stimulus-gebaseerde model 

beklemtoon die belangrike insig dat stres ontstaan wanneer daar 'n wanbalans tussen die 

omgewing en die individu ontstaan. Hierdie wanbalans is nie opsigself nadelig nie. Negatiewe 

gevolge ontstaan wanneer daar te veel en vir te lang tydperke stres deur die individu ervaar 

word. Die modelle dui ook aan dat die uniekheid van individue erken word deur te beklemtoon 

dat individue van mekaar verskil in die mate wat hulle stres kan tolereer. Die feit dat daar wel 

volgens hierdie modelle 'n "breekpunt" bestaan, lewer 'n betekenisvolle bydrae tot die 

verklaring van die negatiewe gevolge (siektetoestande) van stres op fisiese- en psigiese vlak. 

Die menslike liggaam beskik dus nie oor onuit:putlike hoeveelhede aanpassings-energie nie. 

Wanneer hierdie kapasiteit oorskry word, sal skadelike gevolge ontstaan. Die bydrae van 

Welford is insiggewend omdat daar beklemtoon word dat individue optimaal funksioneer in 

omstandighede waar hulle aan matige eise, of binne die konteks van hierdie modelle, aan 

matige stres, blootgestel word. Te veel of te min eise sal tot die inkorting van funksionering 

lei. 

Kritiek wat teen die fisiologiese stresteoriee uitgespreek kan word is dat die stresproses 

gereduseer word tot 'n ongekompliseerde, liniere verskynsel met min ruimte vir ander 

tussenkomende veranderlikes. Die nie-spesifiekheid van die stresrespons word oorbeklemtoon 

ten koste van die individuele verskille wat mag voorkom. Sleutelkonsepte soos "breekpunt", 

"te veel stres/ te min stres" word nie altyd ge-operasionaliseer nie, wat die konsepte relatief 

onbruikbaar maak. 

b. Sielkundige stresteoriee 

Sielkundige veranderlikes kan, aldus Baum, Singer en Baum (1982: 17), op twee wyses in die 

stresteorie geinkorporeer word. Eerstens kan die veranderlikes dien as tussenkomende 

veranderlikes in die respons op 'n stressor. Tweedens kan sielkundige veranderlikes opsigself 

dien as stressors. Navorsing wat in die sestigerjare deur persone soos Lazarus ondemeem is, 

bet in 'n groot mate daartoe bygedra dat die sielkundige stresteorie ontwikkel is. Skrywers 

soos Baum, et al (1982: 17), Evans en Cohen (1987: 577) en Hobfoll (1988: 9) beskryf die 

belangrike rol wat waarneming en interpretasie in die stresproses speel. Response op stressors 

word bepaal deur die mate waarin die gebeurtenis as bedreigend, skadelik of as 'n uitdaging 
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gesien (geinterpreteer) word. Die interpretasie van elk:e stressor sal athang van faktore soos die 

individu se houding teenoor die stressor, vorige ervaring van die stressor, kennis van die 

gevolge wat die stressor kan inhou, die nabyheid van die skade wat die stressor kan 

veroorsaak, die duur, vaagheid ( dubbelsinnigheid) en potensiele beheerbaarheid van die 

stressor. Persoonlike faktore wat interpretasie van 'n stressor kan beinvloed sluit in die 

individu se geloof of persepsie van sy eie bevoegdheid (bemeestering) asook doelwitte en 

behoeftes wat deur die stressor bedreig word. Roos en Moller (1988: 16) stel hierdie 

benadering skematies soos volg voor. 

Figuur 2.4: Die sielkundige stresmodel 

Die voorafgaande kan gesien word as die "eerste vlak" (primere) interpretasie. Wanneer die 

individu die stressor interpreteer as 'n bedreiging, skadelik of as 'n uitdaging, word 'n "tweede 

vlak" (sekondere) interpretasie gemaak. Gedurende die laasgenoemde proses evalueer die 

individu die hanteringsbronne om die stressor die hoof te bied. In hierdie verband kan daar 

tussen probleem-gefokusde- en emosie-gefokusde hanteringstrategiee onderskei word. 

Eersgenoemde hanteringstrategiee behels dat die situasie (stressor) self verander wil word ten 

einde die skadelik impak te verminder, terwyl emosie-gefokusde hanteringstrategiee die 

verandering van die individu se respons op die stressor, ten doel bet. 

Vanuit die sielkundige perspektief is Evans en Cohen (1987: 577) van mening dat stres sal 

voorkom wanneer 'n situasie geinterpreteer word as veeleisend met die moontlikheid dat 

hanteringshulpbronne oorskry kan word. King, Stanley en Burrows (1987: 4) sluit hierby aan 

wanneer hulle se "Stress arises from doubts about coping". Vervolgens sal kortliks gelet word 

op verskillende stresteoriee wat in die sielkunde onderskei kan word. 

* Die psigo-analitiese model 

In die psigo-analitiese teorie bestaan daar verskillende aspekte wat relevant in die bestudering 

van die stresverskynsel is. Enkele van hierdie aspekte word deur King et al (1987: 73-74) 
onderskei. 



38 

Skeidingsangs: 

Reeds as baba kan stres ervaar word wanneer die bedreiging van skeiding ervaar word. 

As volwassene kan hierdie skeidingsangs ervaar word wanneer die individu 'n 

bedreiging beleef. 

Ego-funksionering: 

Wanneer die ego-funksionering nie tot gevolg het dat angs verminder word nie, bestaan 

die moontlikheid dat verdedigingsmeganismes soos repressie en ontkenning gebruik sal 

word. Die persoon se interpretasie van die werklikheid kan hierdeur verdraai word. 

Verdedigingsmeganismes: 

Gedurende sy ontwikkelingsjare ontwikkel die individu narcistiese 

verdedigingsmeganismes wat die persoon in staat stel om te funksioneer sonder 'n 

morbiede fiksasie op die onafwendbaarheid van die dood. V oorbeelde van hierdie 

meganismes is "Ek is onkwesbaar en onsterflik" en "die geloof in die ondersteuning 

van die groep". Hierdie verdedigings vorm denksisteme en wanneer hierdie 

denksisteme ondermyn word, kan dit tot stres aanleiding gee: 

* Die kognit:iewe benadering 

Hoewel narcistiese verdedigings per definisie irrasioneel kan wees, is hierdie verdedigings 

bruikbaar om beskerming teen stres te bied, aldus King et al (1987: 75). In teenstelling 

hiermee is irrasionele denke, soos veral deur Beck en later deur Ellis in die sewentigerjare 

beskryf is, ook oorsake van stres. [Vergelyk King et al (1987: 75-76), Schafer (1987: 222) en 

Powell en Enright (1990: 37-41).] Soos reeds aangedui speel die interpretasie van die stressor 

'n belangrike rol in die stresproses. In hierdie benadering word die rol van selfspraak verder 

beklemtoon. Selfspraak kan irrasioneel wees deurdat die werklikheid vergroot word en frases 

soos "moet" en "behoort te" algemeen gebruik word. Wanneer irrasionele denkpatrone die 

realiteit begin oorheers, sal stres ervaar word. 'n Bose kringloop kan ontstaan deurdat 

irrasionele gedagtes kan begin sneeubal. 

* Die stimulus- of inligtin,gsl3dingsmodel 

Evans en Cohen (1987: 578) is van mening dat die stimulus-vlak 'n omgekeerde-U

vormfunksie tussen fisiese stimulasie en menslike emosie, werkverrigting en gesondheid 

postuleer. Vol gens hierdie teorie sal stres ontstaan wanneer te veel stimulasie ( oorlading) 

voorkom of te min stimulasie (sensoriese deprivasie) in die omgewing bestaan. Veranderlikes 

wat met stimulasielading in verband staan sluit in, die intensiteit van die stimulasie, 

kompleksiteit en verskeidenheid van die stimulasie, onbekendheid, onstabiliteit en 

dubbelsinnigheid van die stimulasie. Sosio-kulturele veranderlikes soos 'n verskeidenheid van 

rolle wat vervul moet word of hoe werkseise kan stimulasieoorlading tot gevolg he. King et al 
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( 1987: 11) kom tot die gevolgtrekking dat volgens hierdie benadering die beste werkverrigting 

by 'n persoon sal voorkom wanneer hy onder matige stres verkeer. 

* Stresmodelle van kontrole en voorspelbaarbeid 

Hierdie modelle gaan van die standpunt uit dat werklike of waargenome (geinterpreteerde) 

beheer oor 'n stressor minder negatiewe gevolge vir die individu bet, as in die geval waar die 

individu aan stressors blootgestel word waaroor hy nie beheer het nie of dink (interpreteer) dat 

hy nie beheer daaroor bet nie. Evans en Cohen (1987: 581-582) wys op empiriese bevindings 

wat duidelik daarop dui dat stressors uit die omgewing waaroor die individu nie beheer 

(kontrole) bet nie en wat onvoorspelbaar is, 'n groter mate van stres by die individu 

veroorsaak. Chroniese blootstelling aan stressors wat onbeheerbaar is, kan 'n groter 

vatbaarheid vir aangeleerde hulpeloosheid tot gevolg he. Onvoorspelbaarheid staan ook met die 

beheer van stressors in verband. Stressors wat onvoorspelbaar is, is moeilik om te beheer en 

dit is moeilik om daarop voorbereid te wees. 

* Modelle van aanpassing en bantering van stres 

In hierdie modelle word die sielkundige aspekte van die menslike aanpassingsvermoe 

beklemtoon. Evans en Cohen (1987: 579) is van mening dat mense oor 'n wye en buigsame 

hanteringsrepetoire beskik om hulle te help om balans te behou in situasies waar hoe eise gestel 

word. Die aanhoudende blootstelling aan stressors hou die gevaar in dat die individu 

"gewoond" raak aan die stressors. Dit kan tot onderskatting van die stressor en\of 

oorveralgemening aanleiding gee. Die hanteringsmeganisme word later die wyse waarop die 

persoon optree, ongeag of die stressor aanwesig is. Die bantering van stressors oor 'n lang 

tydperk kan kognitiewe vermoeidheid in die hand werk, wat die individu se vermoe om 

verdere eise te kan hanteer, inkort. Indien die individu nie terugvoer oor die geslaagdheid van 

die hanteringsrespons ontvang nie, kan hy onverpoos voortgaan om die respons te openbaar 

wat tot uitputting aanleiding kan gee. 

Die bydrae wat die sielkundige stresmodelle gemaak het tot 'n beter begrip van die stresproses 

staan hoofsaaklik in verband met die rol wat interpretasie of waameming speel. Die klem word 

bier hoofsaaklik op die individu se interpretasie van die stressor en sy siening van eie, sowel as 

hulpbronne in die omgewing, geplaas. Die objektiewe feite wat met die stressor in verband 

staan word nie in die sielkundige stresteoriee beklemtoon nie. Uit die psigo-analitiese 

benadering word die stresreaksie wat met bedreiging in verband staan op 'n logiese wyse 

verklaar. Hierdie benadering (psigo-analise) lewer 'n insiggewende bydrae met betrekking tot 

die rol van verdedigingsmeganismes in die veroorsaking, sowel as die bantering van stres. 
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Die bydrae van die kognitiewe teoriee veral op die gebied van die rol van selfspraak, lewer nie 

net 'n bydrae om die funksie van denke in die stresproses te verklaar nie, dit hou ook 

belangrike implikasies vir die bantering van stres in. Negatiewe selfspraak en destruktiewe 

denkpatrone kan geidentifiseer word en hulp kan aan persone gebied word om meer 

konstruktiewe denkpatrone te ontwikkel. 'n Belangrike insig wat die kognitiewe teoriee 

beklemtoon is die kettingreaksie wat deur destruktiewe denkpatrone geinisieer kan word. 'n 

Reeks van irrasionele idees kan by 'n persoon ontstaan wat tot gevolg kan he dat stresvlakke 

verhoog word en dat die persoon se vermoe om stres te hanteer, ingekort word. 

Die stimulus- of inligtingladingsmodel bied bruikbare insigte ten opsigte van die rol wat te veel 

of te min eise speel. Oorstimulasie kan, net soos in die geval van onderstimulasie, stres tot 

gevolg he. In hierdie modelle word 'n tema wat in die fisiologiese stresteoriee bespreek is, 

herhaal. Te hoe lading of te veel eise, kan skadelik vir die organisme wees. Die breekpunt 

verskil van persoon tot persoon en is moeilik om te voorspel. Elke individu het egter 'n sone 

wat beskou kan word as die area waar optimale bantering van stres en optimale funksionering, 

verwag kan word. Die probleem met die konsepte wat met oorlading of onderlading in verband 

staan, is dat hierdie konsepte steeds nie geoperasionaliseer word nie. Dit bly steeds abstrakte 

idees wat nie altyd bruikbaar in streshanteringsprogramme sal wees nie. 

Die modelle van aanpassing en bantering verklaar verskynsels soos die gewoond raak aan stres 

en kognitiewe vermoeidheid. Stres kan as "normaal" deur persone ervaar word wat daaraan 

"gewoond" geraak bet en aanvanklik nie ongerief ervaar of motivering openbaar om dit te 

hanteer nie. Hierdie aspek kan baie ernstige implikasies he vir die implementering van 

streshanteringsprogramme. Die kontrole- en voorspelbaarbeidsmodelle sluit hierby aan 

wanneer dit die magteloosbeid van 'n persoon wat beleef dat by nie stressors kan beheer of 

voorspel nie, beklemtoon. 

Een van die belangrikste implikasies wat die sielkundige stresteoriee bet vir die ontwikkeling 

en implementering van streshanteringsprogramme, is dat 'n persoon wat aan stressors 

blootgestel word se interpretasie daarvan beinvloed kan word. Dus kan die maatskaplike 

werker die klientsisteem help om die stressor op so 'n wyse te interpreteer (primere 

interpretasie) dat dit minder bedreigend is en die klient kan beleef dat dit meer beheerbaar is. 

Verder kan die klient in staat gestel word om te beleef dat by oor moontlikhede, bronne en 

vaardigbede beskik om die stressor en die gevolge van stres te hanteer (sekondere 

interpretasie). 

'n Punt van kritiek teen die sielkundige modelle is die onderbeklemtoning van die rol en 

invloed wat die omgewing speel. Die indruk word soms geskep dat die interpretasieproses die 

oorwegende en sleutelfaktor in die stresproses is. Hoewel die belangrikheid daarvan nie ontken 
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kan word nie, het die oorbeklemtoning van interpretasie belangrike implikasies. In die eerste 

plek is stressors in talle gevalle realistiese, konkrete en objektiewe bedreigings of eise en 

bestaan dit nie net in die denkprosesse of "verbeelding" van mense nie. Tweedens is dit ook 

belangrik dat daar in die bantering van stres ook aandag aan die konkrete, objektiewe eise en 

bedreigings gegee word. 

c. Sosio-emosionele-komponentmodel 

Numerof (1983: 17-26) bied 'n uitgebreide beskrywing van die sosio-emosionele

komponentmodel. Vervolgens sal die model kernagtig aan die hand van die uiteensetting 

bespreek word. 

Die uitgangspunte waarop die model berus behels onder andere dat stres 'n toestand is 

waaronder 'n organisme verkeer, eerder as 'n spesifieke gebeurtenis in die omgewing. 

Verskillende situasies of gebeure in die omgewing kan stres veroorsaak. Verskillende persone 

beleef dieselfde gebeurtenis verskillend en sal ook verskillend daarop reageer. Die psigo

fisiologiese responspatrone wat 'n individu openbaar, neig om met verloop van tyd konstant te 

bly. Die intensiteit van die stresreaksie, kan nie slegs aan die hand van die stressor ontleed 

word nie. Die individu se onderliggende motivering, die betekenis wat aan die stressor gegee 

word en die konteks waarin die stres ervaar word, moet in ag geneem word. Skematies kan die 

model soos volg uiteengesit word. (Aangepas uit Numerof,1983: 19.) 

Figuur 2.5: Sosio-emosionele-komponentmodel 
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Die model dui aan dat gebeure in die omgewing bewustelik waargeneem word. Nie

waargenome gebeure beiilvloed wel gedrag deur onbewuste prosesse. Waargenome sowel as 

nie-waargenome gebeure dien as inligtingsbronne vir die sensoriese ontvangers. Laasgenoemde 

ontvangers stuur verskillende boodskappe na verskillende dele van die brein. Die vierkant in 

die middel van die model stel die kognisie- en interpretasie-apparatus van die brein voor. 

Verder verwys die elemente in die vierkant na 'n konstellasie van konstitusionele en 

aangeleerde elemente wat persepsies, gevoelens en gedrag bemvloed. Vervolgens sal van die 

elemente kortliks aan die hand van Numerof (1983: 20-26) bespreek word: 

Waardes: 

Numerof (1983: 20) konstateer dat waardes een van die belangrikste, maar ook een van 

die mees miskende aspekte is wat 'n invloed op gedrag uitoefen. Waardes is dit wat die 

individu dink en voel belangrik in die lewe is. Besluite, uitsprake en aksie wat geneem 

word is op waardes gebaseer. Hierdie waardes kan bewustelik of onbewustelik wees. 

Waardes gaan gepaard met sterk gevoelens van dit wat "reg" of "verkeerd" is. Indien 

'n persoon beleef dat sy waardesisteem aangetas word, tree by verdedigend , asof by 
fisies aangeval word, op en 'n stresreaksie sal noodwendig volg. 

Motivering: 

Motivering is die begeerte wat 'n individu het om aksie te neem ten einde sekere 

doelstellings te bereik. Motivering as 'n proses, bemvloed die individu se 

werksverrigting maar dit (motivering) word ook beiilvloed deur eksteme faktore soos 

druk en eise wat aan die persoon gestel word. Stres sal ervaar word indien die druk en 

eise wat aan die individu gestel word, horn in konflik plaas met die waardes van die 

persoon. 'n Belangrike bron van stres staan in verband met die verhouding wat bestaan 

tussen die individu se inteme behoeftes en eksteme motiveerders. Onvervulde behoeftes 

speel 'n belangrike rol in die motivering van 'n persoon om sekere take te verrig 

teneinde die behoefte te bevredig. Behoeftes wat egter oor 'n lang tydperk nie bevredig 

word nie, kan 'n belangrike bron van stres word. Energie wat aanvanklik gerig was op 

die bevrediging van behoeftes, kan in stresvolle situasies op destruktiewe wyses 

manifesteer. 

Geheue en motivering: 

Geheuefunksies word negatief deur stres bemvloed. Hierdie funksies staan in verband 

met die gebruik van verdedigingsmeganismes wat aangewend word om angs af te weer. 

Verdedigingsmeganismes kan tot gevolg he dat die individu se persepsie, oordeel en 

geheue verdraai en ingekort word. Geheue bei"nvloed ook emosie en selfbeeld. 

Persepsies en sensasies: 

Sensasie is 'n proses wat in 'n persoon plaasvind deur die sensoriese ontvanger

interpretasieketting. Persepsie is die wyse waarop die individu die omgewing waameem 
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en begryp, deur inligting deur die sintuie in te neem. Hierdie proses van inname van 

inligting is kompleks en word verweef met dit wat die individu reeds in die verlede 

geleer bet, behoeftes en waardes, lewenservaring en selfbeeld, sowel as die persoon se 

toekomsverwagtings. 'n Deel van die proses om die inligting te kombineer is die 

kategorisering van die inligting sodat dit inpas in die denkpatrone wat reeds in die 

verlede ontwikkel is. Soms word inligting (realiteit) verdraai sodat dit by gevestigde 

denkpatrone inpas. Alle inligting wat tot 'n persoon se beskikking is op 'n gegewe 

tydstip, word nie in totaliteit waargeneem nie. Op grond van die persoon se 

persoonlikheid en vorige ervaring selekteer hy inligting op 'n bewustelike en 

onbewustelike basis. Hierdie proses van "selektiewe persepsie" kan veral in 

kommunikasie en interpersoonlike verhoudings tot probleme aanleiding gee. Dit kan 

opsigself 'n bron van stres wees. 

Selfbeeld: 

Die selfbeeld van 'n persoon is die deel van die persoonlikheid wat die persepsie van 

die omgewing die meeste beinvloed. Selfbeeld is volgens Numerof (1983: 25) dit wat 

mense van hulleself waarneem en dink en die wyse waarop hulle hul eie doelwitte, 

waardes en vermoens organiseer. 'n Belangrike bron van stres in 'n individu is eise, 

negatiewe selfbeeld en sy verwagting dat 'n volwasse wereld behoeftes sal bevredig wat 

nie in horn as kind bevredig is nie. 

Emosies: 

Bewyse is gevind dat emosies die resultaat is van die interaksie tussen biologiese 

komponente en die persoon se belewenis (interpretasies) van die omgewing. 

Lewenservarings: 

Hierdie komponent verwys na die volledige reeks van gebeure wat as die individu se 

unieke geskiedenis beskou kan word. Elke gebeurtenis bet 'n impak, ongeag of dit as 'n 

stressor ervaar is al dan nie. By hierdie komponent moet nie slegs die gebeurtenis 

opsigself in ag geneem word nie, maar ook die sielkundige betekenis en die fisiologiese 

gevolge wat die gebeure gehad bet. 

Aanvullend tot die bostaande model van stres verwys Numerof (1983: 33-34) na die model van 

McLean wat daarop dui dat die stres ontstaan in die mate wat daar oorvleueling is tussen drie 

komponente naamlik (1) die aard van die gebeure self (stressor), (2) die vatbaarheid 

(kwesbaarheid) van die individu ten tye van die gebeure en (3) die betekenis wat die persoon 

aan die gebeure beg. Skematies kan die model soos volg uiteengesit word: 
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Figuur 2.6: Model van sosio-emosionele vatbaarheid 

In die bostaande figuur stel elk van die drie reghoeke 'n dinamiese staat voor. Soos wat die 

persoon se lewensituasie verander, so sal die verhouding tussen die drie komponente met 

verloop van tyd verander. Vatbaarheid vir stres word ontleed in terme van die individu se 

vermoe om eise te hanteer (coping). 

Die sosio-emosionele-komponent model kan beskou word as 'n poging om die fisiologiese- en 

sielkundige modelle te integreer. Die model le veral klem op die konteks waarbinne die stres 

ervaar word. Die rol wat die individu se waarneming speel en die komponente en prosesse 

soos waardes en selfbeeld word duidelik in die model omlyn. Die aanvulling van die 

oorspronklike model deur die komponent van vatbaarheid, impliseer 'n dinamiese interaksie 

tussen drie komponente naamlik die stressors, die individu se persepsie (interpretasie) van die 

gebeure en die individu se vatbaarheid of vermoe om die eise te hanteer. Die waarde van 

hierdie model, is dat daar wegbeweeg word van die liniere aard van die fisiologiese modelle 

aan die een kant en aan die ander kant, word die rol van die interpretasie van die stressor nie 

oorbeklemtoon, soos in die geval van die sielkundige modelle nie. Die model lewer 'n 

waardevolle bydrae tot die begrip van stres deurdat dit die rol wat waardes speel beklemtoon. 

Die rol wat waardes speel word in die meeste stresteoriee verwaarloos, wat tot gevolg bet dat 

'n belangrike komponent in die stresproses genegeer word. Hoewel die model die multi

dimensionele aard van die stresproses akkommodeer, slaag dit nie altyd daarin om die 

komponente op 'n sinvolle wyse te integreer nie. 

d. Die transaksionele stresmodel 

Cox en Mackay (1981: 91) omskryf die begrip stres as die resultaat van 'n transaksie tussen 

persoon en situasie. Die begrip "transaksie" word gebruik om die aktiewe en aanpasbare aard 

van die proses aan te dui. Die basis van die teorie berus op die verhouding wat daar tussen vier 
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komponente bestaan. Die komponente en die verhouding wat tussen die komponente 

veronderstel word, word skematies in figuur 2. 7 uiteengesit. 

Figuur 2. 7: Die transaksionele model van stres 

Volgens Cox en Mackay (1981: 91) is die individu voortdurend besig om die eise wat uit sy 

omgewing aan horn gestel word sowel as sy vermoens om aan die eise te voldoen, waar te 

neem en te interpreteer. Balans en wanbalans is sentrale konsepte in die model. Die 

balans/wanbalans hang af van die mate waarin die individu se vermoens ooreenstem met die 

eise wat gestel word, sowel as die mate waarin daar deur die omgewing in die individu se 

behoeftes voorsien word. 

Die waarde van die transaksionele model is daarin gelee dat hierdie model die stresproses sien 

as die resultaat van 'n persoon-in-omgewingsinteraksie. Die model erken nie slegs die 

belangrike rol wat die omgewing vervul nie, maar beklemtoon ook die transaksionele aard van 

stres. Die sistemiese en ekologiese "kleur" wat die model aan die stresproses gee, maak die 

model in die besonder aanvaarbaar vir die maatskaplike werker aangesien die ekologiese 

sisteemmodel, aldus Hepworth en Larsen (1990: 16) 'n raamwerk in die modeme maatskaplike 

werk hied waarin doelgerigte hulpverlening toegepas kan word. 'n Leemte van die 

transaksionele model is dat die model nie daarin slaag om ander teoriee soos die fisiologiese

en sielkundige teoriee sinvol te integreer nie. Sentrale komponente van die stresproses soos die 

uitkoms of gevolge van stres en die rol wat weerstand en bantering van stres speel, word nie in 

die model verreken nie. 
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e. Die psigosomatiese stresmodel 

Die psigosomatiese stresteorie, soos ontwikkel deur Girdano en Everly plaas die fokus op die 

ontwikkeling van siektetoestande en die rol wat stres in hierdie ontwikkelingsproses speel 

(Girdano en Everly 1986: 9). Die psigosomatiese model kan skematies soos volg uiteengesit 

word. 

Figuur 2.8: Psigosomatiese model 

Die psigosomatiese model veronderstel dat verskillende aspekte 'n bydrae lewer tot die 

ontwikkeling van 'n siektetoestand. Hierdie aspekte sluit in inligting wat uit die omgewing 

ontvang word, die wyse waarop die inligting waargeneem en geevalueer (geinterpreteer) word 

en die wyse waarop die denkprosesse en spieraktiwiteit beinvloed word. 

Soos aangedui in die skematiese voorstelling, word inligting uit die omgewing op twee wyses 

verwerk. Eerstens word dit verwerk deur 'n proses van onbewuste interpretasie. Fisiese en 

emosionele reflekse is hierby betrokke en die liggaam word gereed gemaak vir aksie. Hierdie 

"voorbereiding" vind plaas onafuanklik van die finale aksie wat moontlik (indien ooit) sal 

plaasvind. Die tweede wyse waarop inligting hanteer word is 'n bewustelike proses van 
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persepsie, interpretasie en besluitneming. Dit is verantwoordelik vir die "vrywillige" aksie van 

die individu. Hoe 'n gebeurtenis waargeneem en geinterpreteer word, sal grootliks athang van 

die persoon se seltbeeld, ego-kragte, waardesisteem en oorerflik:heidsfaktore. 

Emosies wat in die stresproses ontlok word, word getemper deur die verdedigingsmeganismes 

wat aangewend kan word. Die volgende stap in die proses (kyk figuur 2.8) is emosionele en 

fisiese opwekking en behoefte om op te tree. Indien hierdie aksie nie geneem word of tot 

uitvoering kom nie, sal die persoon lae tot gemiddelde stres ervaar. Aanhoudende fisiese 

opwekking kan soms nie waargeneem word nie, omdat simptome nie overt is nie. Wanneer die 

sisteem egter vermoeid raak of wanfunksioneer kan simptome duidelik geidentifiseer word. 

Aan die kem van die teorie le, aldus Girdano en Everly (1986: 10), die konsep van "psige

liggaam-eenheid of -balans". Die ego-bewustheid (verdediging van die self) moet sekonder 

word, terwyl 'n meer kollektiewe bewustheid van alle aspekte wat die lewe beinvloed meer 

primer moet word. Dit word beskou as 'n holistiese benadering tot die lewe. 

Die psigosomatiese model van stres blyk sterk deur die fisiologiese modelle beinvloed te wees. 

Die belangrikheid van die interpretasie van die bewuste sowel as onbewuste vlak word nie 

onderskat nie en die rol wat die omgewing speel word nie genegeer nie. Die waarde van die 

model is veral daarin gelee dat dit poog om 'n multidimensionele- en geintegreerde teoretiese 

raamwerk vir die bestudering van stres te gee. 'n Leemte in die model is die 

onderbeklemtoning van die bantering van stres en dat die individu 'n keuse het om horn te 

"staal" teen die negatiewe nagevolge van stres. 

f. Cottington en House se paradigma vir stresnavorsing 

Na die bestudering van verskillende strategiee in stresnavorsing, het Cottington en House 

(1987: 41) tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n meer omvattende benadering tot 

stresnavorsing daargestel moet word. Die navorsers stel 'n paradigma vir stresnavorsing wat 

uit die volgende groepe veranderlikes bestaan, voor: 

Objektiewe maatskaplike omstandighede wat bydra tot stres. 

Individuele persepsies (interpretasies) van stres. 

lndividuele response (fisiologie, affektief en gedrag) op die geinterpreteerde stres. 

Die gevolge van stres. 

Individuele- en situasionele modifiserende veranderlikes wat die verhouding tussen die 

bogenoemde vier groepe veranderlikes spesifiseer. 

Skematies kan die paradigma soos volg uiteengesit word: 
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Figuur 2.9: Cottington en House se paradigma vir stresnavorsing 

Sleutel vir die model: 

Die soliede pyle tussen komponente (-:>) : Veronderstel 'n oorsaaklike verhouding tussen 

die komponente. Die gebroke pyle wat van die komponent "modifiserende veranderlikes" 

kom, sny die soliede pyle : Dit dui die interaksie aan tussen die modifiserende veranderlike en 

die veranderlikes in die reghoek aan die begin van die soliede pyl. Die interaksie voorspel die 

veranderlikes in die reghoek aan die punt van die soliede pyl. Bogenoemde navorsers (1987: 

42) maak die afleiding dat dieselfde eis uit die omgewing nie ewe stresvol vir a1mal wat 

daaraan blootgestel is, sal wees nie. Nie almal wat aan dieselfde graad van stres blootgestel is, 

sal dieselfde risiko met betrekking tot siekte he nie. Daar is empiriese bewyse gevind wat 'n 

deel van die voorgestelde paradigma ondersteun. 

Benewens die feit dat die model poog om 'n geintegreerde geheel van die stresproses daar te 

stel, word die rol van die gevolge van stressimptome, tussenkomende veranderlikes en die 

sikliese aard van die stresproses duidelik beklemtoon. 

g. Die model van bewaring van hulpbronne en ekologiese kongruensie. 

Die model van die bewaring van hulpbronne en die model van ekologiese kongruensie is in die 

laat tagtigerjare deur Hobfoll ( 1988) ontwikkel. Die twee modelle komplementeer mekaar en 

vorm 'n omvattende stres- en streshanteringsteorie. Vervolgens sal die twee modelle kortliks 

bespreek word. 
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* Bewaring van hulpbronne 

Die model van bewaring van bulpbronne is in die tagtigerjare deur Hob foll ( 1988) ontwikkel. 

Aldus Hobfoll is die model gebaseer op vorige stresmodelle maar is meer akkuraat, 

doeltreffend en geskik vir empiriese ondersoek. Die model berus op die uitgangspunt dat dit 'n 

aangebore sowel as 'n aangeleerde begeerte by mense is om die kwaliteit sowel as die 

kwantiteit van bulle bulpbronne te bewaar en om enige omstandigbede wat die sek:uriteit van 

hierdie bulpbronne bedreig, te beperk. Vanuit hierdie uitgangspunt omskryf Hobfoll (1988: 

25) stres as 'n reaksie op die omgewing waarin van die volgende eienskappe voorkom: 

- Die bedreiging van 'n netto verlies van bulpbronne. 

- Die netto verlies van bulpbronne. 

- Die gebrek aan wins na die belegging van bulpbronne. 

Binne die konteks van hierdie model word bulpbronne beskou as daardie objekte, persoonlike 

eienskappe, omstandigbede en energie wat deur die individu as van waarde beskou word of die 

middele (wyses) om hierdie objekte, eienskappe, omstandigbede en energie te bekom. 

Die model bet sekere implikasies vir die bestudering van die stresverskynsel. Hierdie 

implikasies kan soos volg saamgevat word (Hobfoll 1988: 222): 

Verlies is sentraal in die bestudering van stres. 

Mense bet primer 'n besorgdheid oor bulpbronne. 

Mense evalueer bulle omgewing met verwysing tot hulle bulpbronne en ontwikkel 

hulpbron-bewaringstrategiee. 

'n Netto wins word deur mense verwag as 'n gevolg van hulle belegging van 

bulpbronne. 

Stresvolle omstandigbede is geneig om uit te kring om verdere verlies te veroorsaak 

omdat elke verlies 'n vermindering van hulpbronne tot gevolg bet. Gedrag sa1 

aanhoudend deur verlies beinvloed word tot op 'n punt waar die individu homself sien 

in 'n situasie van netto wins van hulpbronne. 

Die verlies aan hulpbronne kan op drie wyses deur individue teengewerk of hanteer word. 

Eerstens kan hulpbronne gebruik word om die verlies aan bulpbronne teen te werk. 

Alternatiewelik kan die verlies van bulpbronne bergeinterpreteer word as 'n wins. Mense kan 

ook die waarde wat bulle aan bulpbronne heg ber-assesseer deur die waarde wat gebeg is aan 

hulpbronne wat verloor is, te verminder en die waarde wat geheg is aan hulpbronne wat behou 

is, te vermeerder. Wat die akkumulasie van hulpbronne betref, is Hobfoll (1988: 43) van 

mening dat daar geen bewys bestaan dat mense benadeel word deur die akkumulasie van 

hulpbronne nie. Die model van die bewaring van hulpbronne gaan juis van die standpunt uit 

dat 'n oorskot van hulpbronne die gewensde toestand is. Hierdie oorskot kan die individu 

beskerm teen stressors en dit kan ook "eustres" in die hand werk. "Eustres" verwys na 'n 
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belewenis van beheer van en positiewe assosiasie met die omgewing. Die model (Hobfoll 

1988) kan skematiese soos vol_g uiteengesit word: 

Figuur 2.10: Die model van bewaring van hulpbronne 
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Die model slaag daarin om insigte oor die konsep "stres" op 'n logiese en omvattende wyse te 

integreer. Die rol wat die omgewing speel word duidelik aangetoon sonder dat die fisiologiese

kognitiewe- en onbewuste prosesse in die persoon negeer word. 'n Leemte in die model is dat 

die bantering van stres hoofsaaklik oor die hoof gesien word. 

* Die model van ekologiese kongruensie 

Hobfoll (1988: 59) is van mening dat die model van bewaring van hulpbronne nie omvattend 

genoeg is nie aangesien die model slegs aandui dat die verlies van hulpbronne stresvol is en dat 

hulpbronne aangewend word om die verlies van ander hulpbronne te beperk. Die model van 

die bewaring van hulpbronne dui nie aan watter faktore die keuse van hulpbronne beinvloed 

nie. Dit toon ook nie aan wat die moontlikheid van sukses van 'n spesifieke 

hulpbronbenuttingstrategie is nie. Die model van ekologiese kongruensie fokus spesifiek op 

streshantering. In hierdie model word die faktore wat die aanwending van hulpbronne 

beinvloed aangedui. 

Die model van ekologiese kongruensie kombineer volgens Hobfoll (1988: 61-70) onder andere 

die eienskappe van die faktor-prosesmodelle van Lazarus en kollegas, Kobasa en kollegas 

asook die persoon-omgewing-passingsmodelle van French en kollegas en Caplan. Die essensie 

van die model van ekologiese kongruensie is dat die model die hoofparameters wat betrokke is 

by die bantering of weerstand wat teen stres getoon kan word, omlyn en die kognitiewe-, 

biologiese- en onbewuste prosesse wat 'n rol speel beklemtoon. Die konsep "kongruensie" 

impliseer dat hulpbronne, behoeftes, stressimptome (strain), waardes en persepsies 

(interpretasies) met mekaar in interaksie verkeer teneinde 'n passing, wanpassing of gebrek 

aan passing te vorm. Die graad van passing sal die pogings om die negatiewe gevolge van stres 

te weerstaan, bepaal. Saam met die model van bewaring van hulpbronne, vorm die model van 

ekologiese kongruensie 'n omvattende teorie van stres en menslike gedrag (Hobfoll 1988: 

106). 

Die model van ekologiese kongruensie kan skematies soos volg uiteengesit word (Hobfoll 

1988: 70-71). Die uiteensetting kan soos 'n paragraaf gelees word. 
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Figuur 2.11: Die model van ekologiese kongruensie. 

In Figuur 2.11 word gei'mpliseer dat hulpbronne, byvoorbeeld maatskaplike ondersteuning, 

hanteringsmeganismes en finansiele hulpbronne, simptome sal vermeerder, verminder of geen 

effek daarop sal he nie. Dit sal athang van die mate waarin die hulpbronne gesamentlik, die 

taak, emosionele en biologiese eise bevredig, nie bevredig nie, of inmeng op 'n spesifieke 

tydstip in die persoon se lewe (lewensfase) en die hoeveelheid tyd wat voor, of na die stressor 

voorgekom bet. Die passing van hulpbronne by eise sal enersyds bei'nvloed word deur 

persoonlike, kulturele en gesinswaardes asook waarde-gedikteerde omgewingsbeperkings 

(byvoorbeeld wetgewing oor aborsie). Andersyds word die passing bei'nvloed deur die individu 

se persepsie (interpretasie) van die graad van die bedreiging, assessering van die behoefte en 

sy /haar persepsie van die beskikbaarheid en geskiktheid van gegewe hulpbronne. Vervolgens 
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sal die dimensies in meer besonderhede bespreek word aan die hand van die uiteensetting van 

Hobfoll ( 1988: 72-109). 

1. Hulpbrondimensie: 

Die aard, tipes en bewaring van hulpbronne is reeds aangedui in die bespreking 

van die model van die bewaring van hulpbronne. Die waarde van hulpbronne 

word bepaal deur die algemene waarde wat die individu of die groep aan die 

hulpbron beg. Verder word die waarde bepaal deur die hulpbronne se 

aanvulbaarheid van die hulpbron wanneer dit verbruik is, die investeerbaarheid 

van die hulpbronne om meer hulpbronne te verkry. 

2. Simptoomdimensie: 

Die dimensie verwys na die negatiewe gevolge van stresvolle gebeure of die 

uitkoms van stres. Die tipes simptome wat onderskei word is fisiese- en psigiese 

simptome. Daar bestaan egter duidelike oorvleueling tussen die tipes simptome. 

3. Behoeftedimensie: 

Gebeure uit die omgewing en inteme behoeftes tree met mekaar in interaksie om 

eise wat aan 'n persoon gestel word te vorm. Vanuit die model van ekologiese 

kongruensie word geredeneer dat dreigemente slegs aktualiseer wanneer dit met 

inteme behoeftes in interaksie tree. Die evaluering van 'n stimulus as 'n 

bedreiging is die produk van eksteme gebeure en inteme behoeftes. Eise wat 

gestel word sal een of ander emosionele of gedragsrespons by die individu 

ontlok. 

4. Tydsdimensie: 

Tyd moet gesien word in die lig van die ontwikkeling van die individu en die 

tydsverloop na die voorkoms van die stressor. Stres sal persone verskillend 

beinvloed afhangend van die fase van emosionele- en fisiese ontwikkeling 

waarin hulle verkeer. Byvoorbeeld sal 'n ouer dame anders geraak word deur 'n 

mastektomie as 'n jonger dame, hoewel die twee groepe ook ooreenstemmende 

reaksies sal toon. Die tyd wat verloop voor en na 'n stresvolle gebeurtenis, sal 

ook die persoon se reaksie op stres beinvloed. 

5. Waardedimensie: 

Hierdie dimensie word gesien as die mees komplekse dimensie van die model 

van ekologiese kongruensie. Waardes word gesien as die basiese stel van 

standaarde wat die individu gebruik om homself en die omgewing aan te meet. 

Die wyse waarop 'n persoon sy omgewing interpreteer en daarop reageer word 

deur waardes beinvloed. Die hulpbronne wat 'n persoon sal aanwend om eise te 

hanteer word ook deur waardes beinvloed. Persone ontwikkel persoonlike en 

unieke waardesisteme wat in ag geneem moet word wanneer die stresreaksie 
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ontleed word. Die invloed van waardes is opsigtelik wanneer dit uitgedruk word 

in die vorm van maatskaplike beperkings soos wetgewing en beroepstandaarde. 

6. Persepsiedimensie: 

Persepsie word gesien as die kognitiewe prosesse, wat insluit die assessering van 

die omgewingsgebeure, wat tot individuele verskille in die interpretasie of 

betekenisgewing van gebeure in die omgewing lei. Hoewel die belangrikheid 

van persepsie nie deur die model van ekologiese kongruensie ontken word nie, 

word daar in die model gewaarsku teen die oorbeklemtoning van die rol van 

persepsie. Objektiewe elemente in die omgewing, emosie en biologiese aspekte 

behoort ook in ag geneem te word. 

7. V alensie van effek: 

Die hulpbron-, simptome-, behoefte-, tyd- en waardedimensies van die model 

van ekologiese kongruensie word intergekonnekteer deur drie meganismes wat 

saam bekend staan as die valensie van effek. Die drie meganismes is persepsie, 

biologiese koppelings (insluitend instinkte) en onbewuste prosesse. In hierdie 

verband sal die passing van hulpbronne by behoeftes en die invloed van tyd 

(lewensfase en verloop) en waardes op hierdie passing, by sekere geleenthede 

bepaal word deur (1) persepsies, by ander geleenthede deur (2) vasgestelde 

biologiese response en by ander geleenthede deur (3) response wat gewortel is 

in onbewuste prosesse. 

Die waarde van die modelle van die bewaring van hulpbronne en van ekologiese kongruensie 

is daarin gelee dat die modelle gesamentlik een van die mees omvattende en multi

dimensionele stresmodelle daarstel wat tot op datum ontwikkel is. Die meeste van die leemtes 

van die stresmodelle wat voor die middel van die tagtigerjare ontwikkel is, word in hierdie 

modelle ondervang. Die model van ekologiese kongruensie slaag goed daarin om die "persoon

in-omgewing" perspektief te behou sonder om die essensiele komponente wat 'n rol in die 

stresproses speel te ontken. Die belangrikste bydrae wat die model van ekologiese kongruensie 

lewer is daarin gelee dat dit die multi-dimensionele aard van die stresverskynsel sowel as die 

interaksionele aard van die verskynsel beklemtoon. Die leemtes van die ouer stresmodelle was 

juis in hulle eensydigheid en liniere aard gelee en die model van ekologiese kongruensie 

ondervang hierdie leemtes. Hoewel die model van ekologiese kongruensie 'n relatief nuwe 

model is wat nie aan uitgebreide empiriese ondersoek blootgestel is nie, is die navorser van 

mening dat hierdie model belofte inhou om as agtergrond te dien vir die beskrywing en 

verklaring van die stresverskynsel. 
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2.2.2 Stressors 

Die begrip stressors word deur verskillende skrywers (Cotton 1990: 28; Girdano & Everly 

1986: xii; Hobfoll 1988: 16; Numerof 1983: I; Roos & Moller 1988: 27; Schafer 1987: 6) 

omskryf en verskillende konnotasies word daaraan geheg. Die omskrywings dui egter daarop 

dat 'n stressor 'n gebeurtenis in die omgewing of in die liggaam is wat 'n eis of eise aan die 

individu stel, as 'n bedreiging gesien word en die stresrespons aan die gang sit of ontlok. In 

die bepaling of 'n gebeurtenis 'n eis is al dan nie, moet die rol wat die persoon se interpretasie 

(persepsie) van die gebeure speel, in ag geneem word. Numerof (1983: 2) wys op die 

interessante verskynsel dat die stresrespons opsigself 'n stressor kan word. Byvoorbeeld kan 

angstigheid of spierspanning teruggevoer word na die fisies- en psigiese sisteem en verdere 

stres veroorsaak. 

Stressors kan in vele opsigte varieer. Schafer (1987: 74-75) is van mening dat stressors kan 

varieer in terme van oorsprong (intern I ekstem), aangenaamheid (aangenaam I onaangenaam), 

hoeveelheid (min I baie), intensiteit (mikrostressors I makrostressors), duur (episodies I 

chronies), bekendheid (nuut I onbekend), wyse van keuse (vrywillig I gedwonge), 

veranderbaarheid (maklik I moeilik/ onmoontlik) en veranderingsagent (self I ander I beide I 

niemand). 'n Vereenvoudigde en meer werkbare manier om stressors te kategoriseer is om te 

bepaal of die stressors lewensgebeure of daaglikse probleme is. Lewensgebeure kan omskryf 

word as objektiewe gebeure wat ingrypend genoeg is om veranderinge in die meeste persone 

wat dit ervaar teweeg te bring. Dit sluit aspekte in soos die dood van 'n eggenoot en 

egskeiding (Dohrenwend, Krasnoff, Askenasy & Dohrenwend 1978: 205-229; Holmes & Rahe 

1967: 213). Dit is egter nie slegs die "dramatiese" lewensgebeure of krisisse wat as stressors 

figureer nie, maar ook dag-tot-dag irritasies, frustrasies en eise (daily hassles) wat chronies 

voorkom (Kanner Coyne, Scafer & Lazarus 1981: 1-39). 

Girdano en Everly (1986: xii) bied 'n tipologie van stressors aan wat berus op die eksteme 

aard van die stressors. In hierdie verband word onderskei tussen psigo-sosiale-, bio-ekologiese

en persoonlikheidstressors. Psigo-sosiale stressors verwys na komplekse interaksie tussen 

persoon en omgewing en die wyse waarop dit deur die individu gei'nterpreteer word. Dit 

verwys ook na lewensgebeure (episodies of chronies) en die betekenis wat daaraan gegee word 

deur die individu. Bio-ekologiese oorsake is biologies verwant en kan ontstaan uit die 

verhouding wat tussen die mens en veral sy · fisiese omgewing bestaan. Individuele 

interpretasies speel hier nie so 'n prominente rol nie. Oorsake wat in die persoonlikheid gelee 

is verwys na dinamika van die individu se seltbeeld, houdings en gedragspatrone. Hierdie 

tipologie vind aansluiting by die model van ekologiese kongruensie wat in die vorige afdeling 

bespreek is en sal as raamwerk dien vir die verdere bespreking van stressors. 
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a. Psigo-sosiale stressors 

Die soorte psigo-sosiale stressors wat onderskei kan word staan in verband met aanpassing, 

frustrasie, oorlading en deprivasie. Hierdie temas sal vervolgens kortliks bespreek word. 

* Aanpassin~ 

Girdano en Everly (1986: 47) is van mening dat die twintigste eeu die beste tipeer kan word 

met die frase "die era van verandering". Veranderinge op verskillende gebiede van menslike 

funksionering het nog nooit in die geskiedenis so vinnig en op so 'n groot skaal plaasgevind 

nie. Fisiese- en psigiese prosesse word voortdurend aan verandering blootgestel en vereis dat 

die nodige aanpassings gemaak moet word. Die doel van die aanpassingsproses is om te "veg" 

teen die balans wat in die liggaam versteur word en om homeostase te bereik. Enige 

verandering verg aanpassing ongeag of die gebeurtenis wenslik of onwenslik is. Negatiewe en 

onaangename gebeure is egter die mees skadelike omdat dit meer ontwrigtend is oor langer 

tydperke. Negatiewe gebeure stimuleer negatiewe denkpatrone wat opsigself as sekondere 

stressors dien. 

Baanbrekerswerk is in die sestigerjare deur Holmes en Rahe (1967) gedoen op die gebied van 

lewensgebeure wat aanpassing vereis. Hierdie navorsers het die "Social Readjustment Rating 

Scale" ontwikkel wat bestaan uit 'n lys van items wat aanpassing verg. 'n Gewig is aan elke 

item toegeken in terme van die hoeveelheid aanpassing of stres wat dit tot gevolg kan he. 

Voorbeelde van lewensgebeure is "die dood van 'n huweliksmaat" wat 100 

lewensveranderingseenhede (Life Change Units) "weeg". Ander items sluit in "egskeiding" (73 

eenhede), "afdanking by die werk" (47 eenhede), "huwelikskonflik" (31 eenhede). Girdano en 

Everly (1986: 48-50) beklemtoon dat nie 'n enkele gebeurtenis uitgelig behoort te word nie, 

maar die akkumulatiewe effek van verskeie gebeurtenisse wat in 'n spesifieke tydsduur 

plaasgevind het. Kritiek wat teen die lewensgebeure-benadering ingebring word, dui daarop 

dat die benadering die rol wat die kognitiewe prosesse in die interpretasie van die stressor 

speel, onderbeklemtoon. Kleiner, daaglikse irritasies (hassles) kan in 'n groter mate bydrae tot 

stres as een of twee groot ontstellende gebeurtenisse. Kanner et al (1981: 20-23) ondersteun 

hierdie standpunt deur te wys op die empiriese bevinding van 'n ondersoek waar daaglikse 

probleme 'n veel beter voorspeller van stressimptome as lewensgebeure was. 

Verskillende navorsers ondersteun die gedagte dat veranderings wat aanpassing verg stres tot 

gevolg het. In Roos en Moller (1988: 18) se klassifikasie van stressors word 

"veranderingstressors" as 'n spesifieke kategorie van stressors aangedui. Voorbeelde hiervan is 

'n nuwe beroep, verhuising na 'n nuwe woonbuurt en om in die huwelik te tree. Ayers, Farley 

& Griffiths (1987: 24-28) beskryf 'n studie wat ondemeem is na stres in 'n landelike 

gemeenskap wat as 'n vakansiedorp ontwikkel is. Hierdie ontwikkeling het vinnig plaasgevind 
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en bet al die vlakke van die reeds bestaande gemeenskap geraak:. Die navorsers bet bevind dat 

die stres wat deur die inwoners van die gemeenskap ervaar is, met die snelle ontwikkeling en 

die talle veranderings in die gemeenskap, in verband gebring kon word. 

Veranderings en die aanpassing wat daarmee gepaard gaan speel 'n duidelike rol in die 

veroorsaking van stres. Hierdie veranderings kan ingrypend of dramaties van aard wees of dit 

kan bestaan uit daaglikse en aanhoudende irritasies. Hierdie veranderinge kan op mikro-vlak 

en/of op makro-vlak soos in die gemeenskapslewe, gelee wees. Met die talle veranderinge wat 

op hierdie stadium in die Suid-Afrikaanse samelewing voorkom kan die afleiding gemaak word 

dat mense voortdurend en op groot skaal besig is om aanpassings te maak en dus toenemend 

meer stres sal ervaar. 

* Frustrasie 

Die begrip "frustrasie" kan omskryf word as die dwarsboming of inhibering van natuurlike of 

verlangde gedrag of doelstellings (Girdano & Everly, 1986: 52-53). Dus word die individu 

geblokkeer om ged.rag en innerlike wense tot uitvoer te bring. Die individu reageer op 

frustrasie met fisiologiese response en emosionele response soos woede en aggressie. 

Frustrasie is dus duidelik 'n oorsaak van stres. Verskillende bronne van frustrasie word in die 

samelewing gevind. Enkele van die belangrikste bronne sal aangedui word. 

Oorbevolking: 

Epstein (1982: 133-145) en Girdano & Everly (1986: 54-56) dui aan dat daar 

uitgebreide navorsing oor die verskynsel van oorbevolking (crowding) en die verband 

wat dit met stres bet, gedoen is. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat wanneer 

individue ingebok, geinhibeerd, verdring en gefrusteerd voel, as gevolg van 

oorbevolkte omstandighede, stres wel kan ontstaan. Daar kan onderskei word tussen 

twee dimensies van verdringing. Eerstens staan verdringing in verband met die 

objektief-waarneembare fisiese ruimte wat vir 'n persoon beskikbaar is. Tweedens is 

die individu se persepsie en interpretasie van die oorbevolking van wesenlike belang. 'n 

Persoon kan homself as verdring beleef tussen relatief min ander mense. Wat 

residensiele oorbevolking en oorbevolking in gesinsituasie betref, bet Epstein (1982: 

145) tot die gevolgtrekking gekom dat waar oorbevolking in 'n residensiele opset 

voorkom, meer stres ervaar sal word indien die groep swak saamwerk en daar swak 

kontrole in die groep is. Kinders wat in oorbevolkte omstandighede leef sal meer stres 

ervaar en hulle ontwikkeling sal meer nadelig geraak: word as volwassenes. 

Woonbuurt- en gemeenskapslewe: 

Daar bestaan sekere funksies wat deur die woonbuurt of gemeenskap waarin 'n persoon 

leef vervul moet word. Taylor (1982: 288) ondersteun die standpunt dat indien 'n 

gemeenskap daarin slaag om die nodige behoeftes van die individu te vervul, 'n 
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algemene gevoel van tevredenheid sal beers. Funksies waarna verwys word sluit in 

sosiale interaksie en ondersteuning, so.siale kontrole, sekuriteit, sinvolle verboudings 

met instellings in die gemeenskap, kollektiewe identiteit en geleenthede vir 

sosialisering. Die teendeel is egter ook waar wanneer die funksies nie vervul word en 

beboeftes nie bevredig word nie. Frustrasie en gepaardgaande stres is die gevolg. 

Disk:riminasie: 

Diskriminasie verwys na die ongunstige aksie wat teenoor individue geneem word en 

wat gebaseer is op aspekte soos geloof, ras, sosiale status, geslag, fisiese eienskappe, 

nasionaliteit en lewenstyl. Girdano & Everly (1986: 55) is van mening dat vooroordeel 

mense se lewens nie slegs op 'n dag-tot-dag basis raak nie maar ook bulle 

langtermyndoelstellings beinvloed. In hierdie verband wys Lowenstein (1984: 699) op 

die effek wat die gevangenisneming van mans op die stresvlakke van bulle eggenotes 

het en die rol wat stigmatisering speel. 

Sosio-ekonomiese faktore: 

Sosio-ekonomiese faktore in die gemeenskap bet duidelike en intense stressors in die 

modeme samelewing geword. Inflasie, werkloosheid en ekonomiese resessie/depressie 

is enkele faktore wat tot frustrasie aanleiding gee. Verskillende navorsers in die 

buiteland en bier te lande (Erasmus 1987; Girdano & Everly 1986; Keefe 1984; 

Livingston-Booth 1985; Marmot & Madge 1987 en Roos & Moller 1988) beklemtoon 

die prominente rol wat finansiele stressors vervul. Gedurende moeilike ekonomiese 

toestande is daar 'n beduidende verhoging in geestesongesteldhede, misdaad, siekte en 

gesins- en verhoudingsproblematiek. Armoede lei onder andere tot 'n gevoel van 

magteloosheid wat intense frustrasie tot gevolg kan he. Werkloosheid word beskou as 

'n intense stressor en die gevolge daarvan kan baie wyd uitkring. Werkloosheid het nie 

slegs 'n invloed op lewensomstandighede- en standaarde nie, maar dit het ook 'n 

sielkundige betekenis. Die werklose persoon kan nie meer sy maatskaplike rolle vervul 

nie en dit het skadelike gevolge vir sy of baar seltbeeld. 'n Verlies van werk kan ook 

deur die werklose gemterpreteer word as 'n verlies van 'n deel van homself. Erasmus 

(1987: 40) bet 'n ondersoek ondemeem na die finansiele stres soos deur blankes in die 

Vrystaat, Noord-Kaap en die P.W.V.-gebied ervaar. Die navorser kom tot die 

gevolgtrekking dat die emstigste finansiele stressors wat ervaar word in verband staan 

met voedselpryse, vervoerkoste, onvoorsiene uitgawes, die swak Rand-Dollar 

verbouding, politieke bestel, stedelike terreur, inflasie, buitelandse skuld en die 

toenemende werkloosbeid in die land. 

Daar bestaan dus 'n verskeidenheid van omstandigbede in die gemeenskap wat die bevrediging 

van 'n individu se beboeftes kan belemmer of kan voorkom dat by sy doelstellings bereik. 

Hierdie faktore staan boofsaaklik met die sosio-ekonomiese stand van die samelewing in 



59 

verband. Hierdie faktore is veral op 'n makro-vlak gelee en dit is moeilik vir die individu as 

enkele persoon om dit te voorkom of te beheer. 

* Oorlading 

In sommige areas van funksionering word intense en oormatige eise aan die individu gestel. 

Druk word ervaar wanneer die individu beleef dat hy nie meer oor genoegsame tyd beskik om 

die noodsaaklike take te verrig nie. Oorlading kan gesien word as 'n vlak van stimulasie of 

eise wat die kapasiteit om dit te verwerk of aan die eise te voldoen, oorskry (Girdano & Everly 

1986: 60). Faktore wat bydra tot oorlading is tydsdruk, oormatige verantwoordelikhede, die 

gebrek aan ondersteuning en die oormatige verwagtings wat 'n persoon aan sy eie en die 

funksionering van antler kan stel. Oorlading kan binne die gemeenskap, werksituasie, 

akademiese omgewing of in die tuissituasie voorkom. 

* Depriyasie 

Stres wat ontstaan as gevolg van deprivasie kan toegeskryf word aan onderstimulasie en dit kan 

in verband staan met verveeldheid en eensaamheid. King et al (1987: 6) omskryf eensaamheid 

as 'n toestand waarin daar min eise aan die individu gestel word, dog laat dit horn met 

gevoelens van ontevredenheid en selfs frustrasie. Verveeldheid kom voor wanneer 'n persoon 

twyfel oor sy eie vermoe om 'n oormatige onderstimulerende en gedwonge situasie te hanteer. 

Werklose persone en persone in aanhouding word veral aan stressors wat met deprivasie in 

verband staan, blootgestel. 

* Interpersoonlik:e stressors 

Numerof (1983: 45-52) onderskei tussen 'n verskeidenheid van stressors wat met die 

interpersoonlike omgewing van die individu in verband staan. lnterpersoonlike stressors sluit 

die volgende in: 

Chronies-kwaai en aggressiewe persone met wie daar noodgedwonge interaksie moet 

wees. 

Passief-aggressiewe persone. 

Ondankbare en veeleisende persone. 

Persone wat dit moeilik vind om hulle gevoelens en behoeftes uit te spreek en ander 

laat raai oor wat aan die gang is. 

Persone wat moeilik terugvoer gee of ontvang. 
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Patel (1989: 212) ondersteun die standpunt dat interpersoonlike stressors van die mees 

algemene is wat gevind kan word en verwys na mense wat stres in ander veroorsaak as "stress

generators or stress-carriers". 

Uit die voorafgaande bespreking oor stressors bet dit duidelik na vore gekom dat daar 'n 

verskeidenheid van oorsake van stres in die maatskaplike omgewing waarin 'n individu horn 

bevind, gevind kan word. Hierdie oorsake van stres staan in verband met die talle, groot of 

klein, aanpassings, eise en blokkades waarmee die individu voortdurend gekonfronteer word. 

Die tempo waarteen hierdie aansprake op die individu gemaak word (oorlading of deprivasie), 

speel 'n belangrike rol in die verdere veroorsaking van stres. 

b. Bio-ekologiese stressors 

Die konsep bio-ekologiese stressors verwys na die stimuli wat ontstaan uit die verhouding 

tussen die mens en sy omgewing en wat deur middel van biologiese meganismes, stres by die 

meeste mense tot gevolg bet. Bio-ekologiese stressors verskil van ander soort stressors in die 

opsig dat dit minimaal deur die individu se persepsie of denkprosesse beinvloed word (Girdano 

& Everly 1986: 66). Vir die doel van hierdie bespreking word biologiese ritmes, voeding en 

geraas as die belangrikste bio-ekologiese stressors beskou. 

* Biologiese ritmes 

Biologiese ritmes word beskryf as natuurlik, herhalende siklusse van biologiese aktiwiteite wat 

deur senuwee- en hormonale sisteme beheer word (Girdano & Everly 1986: 67). Daar kan tot 

die gevolgtrekking gekom word dat kennis van biologiese ritmes bydra tot 'n beter begrip van 

die fluktuering in luim en gedrag, veranderinge in immuniteit, variasie in eetlus, motivering, 

energievlak, seksuele dryfkrag en sensitiwiteit vir stres. 

* Voeding 

Remsberg en Saunders (1984: 193-194) beskou 'n swak diret, naas emosionele druk, as die 

belangrikste oorsaak van stres. Hierdie siening word deur ander navorsers soos Girdano & 

Everly (1986: 76) en Hanson (1985: 67) ondersteun. Opbouing en reiniging is twee diret

prosesse wat beheer word deur eetgewoontes. Indien dit nie genoegsaam beheer word deur 

goeie eetgewoontes nie, bou toksiese stowwe op wat 'n negatiewe invloed op die fisiese- en 

psigiese prosesse in die liggaam kan he. Voedselsoorte wat veral negatiewe gevolge kan inhou 

is suiker, kaffiene, sout, chemiese byvoegings en kitskos. Vitamientekorte, veral 'n tekort aan 

vitamien B-kompleks en die gevolge van lae bloedsuiker, word as oorsake van stres beskou. 
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Die simptome, soos angstigheid en temeergedruktheid, wat uit hierdie toestande spruit kan tot 

gevolg he dat die individu normale ( onskadelike) stimuli as emstige stressors interpreteer. 

* Geraas 

Geraas is 'n verskynsel wat uit psigo-sosiale sowel as biologiese komponente bestaan. Na 

uitgebreide navorsing oor die gevolge van geraas, kom Cohen & Weinstein (1982: 66) tot die 

gevolgtrekking dat die blootstelling vir lang periodes aan hoe-intensiteit geraas stres by persone 

veroorsaak en skadelik is vir hulle gesondheid. Veral wanneer die geraas geinterpreteer word 

as ontwrigtend en negatief, bestaan daar 'n groter moontlikheid dat dit stres tot gevolg sal he. 

Die voorafgaande bespreking dui daarop dat daar stressors in 'n persoon se liggaam en die 

fisiese omgewing gelee kan wees. Hoewel die individu minder beheer oor hierdie stressors kan 

uitoefen as byvoorbeeld stressors in die sosiale omgewing, is die individu nie totaal uitgelewer 

aan die stressors nie. Gesonde eetgewoontes is aangeleerde gedrag wat doelbewus geopenbaar 

kan word. Biologiese ritmes, sekere vorms van geraas en fisiologiese en metaboliese toestande 

soos lae bloedsuiker, is egter stressors waaroor die individu min beheer bet. 

c. Persoonlikheidsoorsake van stres 

Oorsake van stres wat in die persoonlikheid gelee is word deur 'n verskeidenheid van 

stresnavorsers beklemtoon. (Vergelyk Burns 1988: 30-34; Girdano & Everly 1986: 85; Joppen 

& Van Leeuwen 1990: 29-41; Livingston-Booth 1985: 98; Nucho 1988: 16-18; Patel 1989: 

21-34.) Persoonlikheid kan gesien word as die som van 'n persoon se eienskappe, waardes, 

houdings en gedragspatrone soos dit in die interaksie met sy omgewing manifesteer. Die wyse 

waarop die individu homself sien, optree en reageer is elemente van die persoonlikheid wat 

bepalend is vir die ervaring van stres. Livingston-Booth (1985: 98) onderskei tussen 

verskillende persoonlikheidstipes en dui die stresrisiko's van die tipes aan. Volgens die 

navorser het die vurige/ambisieuse en die angstig/bekommerde persoonlikheidstipes die 

hoogste risiko terwyl die koel dominante en gemaklikgaande tipes die laagste risiko het. 

Vervolgens sal aandag aan enkele van die persoonlikheidseienskappe wat die stresproses 

beinvloed gegee word. 

* Selfkonsep 

Pearlin, Menagan, Lieberman & Mullan ( 1981 : 340) lig twee dimensies van die selfkonsep 

wat met die veroorsaking van stres in verband staan uit. Eerstens word verwys na 

bemeestering wat dui op die mate waarin 'n persoon homself sien as in beheer van die kragte 

wat 'n belangrike rol in sy lewe speel. Tweedens word self-waarde beklemtoon. Dit dui op die 
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beoordeling wat 'n persoon maak van sy eie waarde. 'n Negatiewe seltkonsep dien as 'n 

stressor omdat persepsies van hulpeloosheid en selfdevaluasie tot stres kan lei. 'n Verhoging 

van die seltkonsep of 'n positiewe seltkonsep lei tot die vermindering van stres. 

* Gedragspatrone 

Die Tipe-A gedragspatroon word deur verskillende navorsers uitgelig as 'n gedragspatroon wat 

stres in die hand werk. (Vergelyk Numerof 1983: 68; Patel 1989: 22-30; Powell & Enright 

1990: 133-135; Roos & Moller 1988: 117.) Al die navorsers wys op die baanbrekerswerk wat 

deur twee kardioloe, Friedman en Rosenman in die sewentigerjare gedoen is en aan die lig 

gebring bet dat 'n spesifieke gedragspatroon dikwels by persone met hartprobleme aangetref 

word. Hierdie gedragspatroon, genoem die Tipe-A gedragspatroon, kom by persone voor met 

'n hoe risiko vir hartvatsiektes, terwyl die Tipe-B gedragspatroon voorkom by diegene met 'n 

lae risiko vir hartvatsiektes. Die Tipe-A gedragspatroon word gekenmerk deur 'n gretigheid 

om te kompeteer. Die persoon eet, loop, beweeg vinnig, is voortdurend besig om 

selfopgelegde tydsgrense te ewenaar, bet 'n intense begeerte na erkenning en het 'n sterk 

dryfkrag in die rigting van selfgekose, maar swak gedefinieerde, doelwitte. Die Tipe-A 

persoon wil al hoe meer in al hoe minder tyd verrig. In bierdie aanhoudende wedywering word 

die veg-en-vlug respons chronies ontlok met die gepaardgaande fisiologiese reaksies. Weens 

die gedragspatroon wat openbaar word, ervaar die Tipe-A persoon voortdurend stres. Hart 

(1988: 41-54) gee 'n omvangryke beskrywing van die Tipe-A gedragspatroon en verwys 

beskrywend daarna as die "hurry sickness". Die Tipe-B gedragspatroon word gekenmerk deur 

psigiese- en fisiese rustigheid en werk stres in 'n mindere mate in die hand. 

* Die angstige persoonlik.heidstipe 

Angstigheid is nie slegs 'n simptoom van stres nie, maar kan ook dien as 'n oorsaak vir 

verdere stres. Hierdie standpunt word deur verskillende navorsers (Girdano & Everly 1986: 

92-94; King, et al 1987: 4-5; Livingston Booth 1985: 99) ondersteun. Die persoonlikheidstipe 

wat bier betrokke is, is die "angstig-reaktiewe" of die "angstig-bekommerde" persoon. Hierdie 

persone is hipersensitief vir die stresreaksie en die stresreaksie bly voortbestaan al is die 

oorspronklike stressor reeds uit die weg geruim. Die angstige persoon ervaar stres op 'n byna 

konstante basis en word maklik deur stressors bemvloed. 

* Gebrek aan beheer 

Girdano & Everly (1986: 98) is van mening dat die mees kragtige stressor 'n persoon se 

werklike of gewaande gebrek aan beheer is. Die skrywers (Girdano & Everly 1986: 98) 

verwys na die teorie van Lazarus, wat daarop dui dat hoe groter die mate is waarin 'n persoon 
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homself as in beheer van 'n situasie sien, hoe minder emstig sal die stresreaksie wees. King, et 

al (1987: 4) se siening sluit hierby aan wanneer hulle konstateer dat stres ontstaan wanneer 

daar twyfel by 'n persoon oor sy hanteringvermoe ontstaan. Daar kan tot die gevolgtrekking 

gekom word dat gevoelens van twyfel oor eie vermoe, hulpeloosheid en hopeloosheid 

fundamentele oorsake van stres is. 

* Die rol van denke in stres 

Die mens is gedurig besig om met homself te praat en sake oor sy omgewing, mense en oor 

homself aan homself mee te deel deur sy gedagtes of kognitiewe prosesse. Roos & Moller 

(1988: 64-72) en Schafer (1987: 221-239) dui aan dat selfspraak of gedagtes 'n belangrike 

uitwerking op die mens se gevoelens en gedrag bet. Indien gedagtes die feite van die 

werklikheid akkuraat verteenwoordig, sal gedrag meer doeltreffend wees en meer positiewe 

emosies sal ervaar word. Hierdie gedagtes word funksionele of rasionele gedagtes genoem. 

Die teendeel bestaan egter waar gedagtes irrasioneel en onwaar is en in hierdie geval sal 

ongemak en stres ervaar word. Disfunksionele of irrasionele gedagtes kan dus belangrike 

stressors vorm. Verskillende soorte gedagtes wat disfunksioneel is en tot stres aanleiding gee 

kan onderskei word: 

Absolutistiese denke waar die persoon eise aan homself, ander persone en die 

omgewing stel. 

Katastrofering. Dit is die oordrywing of vergroting van 'n saak. 

Negatiewe selfbeoordeling waar die persoon horn in totaliteit negatief beoordeel. Die 

gedagtes gee aanleiding tot swak selfvertroue, negativisme en selfveroordeling. 

Oorveralgemenings. Dit is 'n denkfout waar daar aan 'n enkele gebeurtenis of eienskap 

die status van 'n algemene reel gegee word. 

"Ek kan dit nie uitstaan nie" is 'n tipiese denkpatroon waar daar in die oortreffende trap 

gepraat word en die situasie uit verband geruk word. 

Swart-wit denke. Dit is 'n neiging om vir elke gebeurtenis slegs twee 

evaluasiemoontlikhede, gewoonlik die twee uiterstes, toe te laat. 

In die bespreking van stressors of oorsake van stres is slegs 'n oorsig gegee van die stressors 

wat in enkele literatuurbronne onderskei word en wat algemeen deur navorsers aangedui word. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat, wanneer stressors in mense se lewens geassesseer 

word, daar in die eerste plek nie slegs na die dramatiese en voor die handliggende 

lewensgebeure gelet moet word nie, maar dat die meer subtiele en alledaagse "klein jakkalsies" 

of daaglikse probleme 'n belangrike rol in die veroorsaking van stres kan speel. Verder is dit 

belangrik dat die persoon-in- omgewingperspektief ook ten opsigte van die identifisering van 

stressors gehandhaaf moet word. Stressors kom in die persoon sowel as die omgewing voor. 
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2.2.3 Die simptome van stres 

In hierdie afdeling is in die eerste plek gelet op die aard en oorsprong van die natuurlike 

stresrespons wat ook gesien kan word as die korttermyn gevolge van stres. Daarna is die fokus 

geplaas op die simptome van stres en die langtermyn gevolge wat dit vir 'n individu kan inhou. 

Stressimptome (strain) word deur Hobfoll (1988: 16) omskryf as 'n respons wat die organisme 

toon op 'n strestoestand. Hierdie manifestasies kan fisies of psigies wees. 

a. Natuurlike stresrespons. 

Die onmiddellike , korttermyn reaksie op 'n stressor word dikwels verwys na as die "veg en 

vlug" respons. (Kyk afdeling 2.2.1.) Hierdie begrip verwys na die komplekse fisiologiese en 

biochemiese reaksie wat in die liggaam plaasvind as respons op 'n stressor. Die respons is 

outomaties ( dus onwillekeurig) en die persoon het min bewustelike beheer daaroor. Duisende 

jare gelede was die prehistoriese mens afbanklik van die "veg of vlug" respons om te oorleef. 

Die respons is ontlok deur stressors (byvoorbeeld wilde diere) wat getrotseer moes word. 

Vandag word die respons steeds ontlok maar die stressors is aansienlik verskillend byvoorbeeld 

werksdruk, 'n kombinasie van persoonlikheidsfaktore en faktore wat so dubbelsinnig kan 

wees, dat die mens nie eens bewus daarvan is nie. (Kyk afdeling 2.2.2.) Wanneer blootgestel 

aan 'n stressor(s) en wanneer die stressor(s) deur die persoon as 'n bedreiging of 'n eis 

gei'nterpreteer word, sal die natuurlike stresrespons ontlok word. (Vergelyk Bums 1988: 2-4; 

Girdano & Everly 1986: 30-31; Hanson 1986: 33; Hart 1988: 35-38; Powell & Enright 1990: 

17-19.) 

Verskillende skrywers (Burns 1988: 5; Girdano & Everly 1986: 30-44; Hanson 1988: 36-51; 

Powell & Enright 1990: 18) bied volledige beskrywings van die korttermyn respons van die 

liggaam. Hierdie gegewens word kortliks in figuur 2.12 saamgevat. 
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Figuur 2.12: Die liggaam se stresrespons 

Volgens Hanson (1988: 36-48) het die stresrespons verskillende "oorspronklike" voordele wat 

dit vir 'n persoon en veral die prehistoriese mens ingehou het. Die liggaam is goed toegerus 

om op akute, primitiewe stres te reageer. In die modeme tyd het die situasie ( die aard, 

intensiteit en duur van stressors) heelwat verander. Wat die oorspronklik:e voordeel van die 

stresrespons was, is in die modeme tyd 'n nadeel. Die volgende stresresponse kan 

geidentifiseer word: 

Die kortisoon wat deur die byniere afgeskei is, beskerm die persoon teen allergiese 

reaksies wanneer hy 'n stressor fisies beveg. Vandag bet die chronies verhoogde 

kortisoonvlakke die vernietiging van die weerstand van die liggaam teen infeksies en 

siektes tot gevolg. 

Meer skildklierhormone wat in die bloedstroom vrygestel word versnel die liggaam se 

metabolisme wat bykomende energie voorsien. Vandag kan die verhoogde energievlak 

tot senuagtigheid, gewigsverlies en slaaploosheid lei. 

Die hipotalamus stel endorfien vry wat die liggaam se "lekker-gevoel "-hormoon en 'n 

sterk pynstiller is. Chroniese stres put endorfienvlakke uit wat migraine, rugpyn en 

ander pyne kan vererger. 

Geslagshormone verminder wat onvrugbaarheid in die hand werk veral in stresvolle tye 

soos droogtes en oorbevolking. Die modeme mens wat stres ervaar kan 'n verlaging in 

libido ervaar met gepaardgaande seksuele probleme. 
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Die spysverteringstelsel skakel af sodat bloed na die hart, longe en spiere kan vloei en 

die liggaam beter kan "veg-of-vlug". Vandag se nadeel is 'n droe mond, 

spysverteringsprobleme en diarree. 

Suiker word in die bloed vrygestel en insulienvlakke styg om dit te metaboliseer met 

die gevolg dat 'n energiebron vinnig geskep kan word. Die buitensporige druk wat op 

die pankreas geplaas word om insulien te voorsien, kan suikersiekte vererger of laat 

ontstaan. 

Meer cholestrol kom in die bloed wat energievoorsiening bevorder voor. 

Cholestrolvlakke wat chronies verhoog is weens aanhoudende stres, kan in die hartvate 

aanpak wat tot arteriosklerotiese hartsiekte en hartaanvalle kan lei. 

Hartkloppings wat ontstaan het tot gevolg dat meer bloed en dus meer brandstof en 

suurstof voorsien word om tot aksie oor te gaan. lndien die stresrespons voortdurend 

voorkom, kan dit toestande soos hoe bloeddruk, beroerte en hartaanvalle tot gevolg he. 

'n Verhoging in lugtoevoer voorsien bykomende suurstof aan die liggaam. 

Aanhoudende verhoogde lugtoevoer in die modeme lewe stel die persoon bloot aan die 

verhoogde inaseming van besoedelde lug en gifgasse. 

As deel van die stresrespons vervaardig die liggaam stollingsmiddels wat in die bloed 

gestort word met die doel om meer suurstof te vervoer, infeksies te bestry en om die 

bloed vinniger te laat stol. Hierdie aanhoudende vrystelling van stollingsmiddels 

wanneer die stresreaksie chronies ontlok word, kan lei tot beroerte, hartaanval of 'n 

bloedklont. 

Die menslike sintuie verskerp dramaties tydens die stresrespons met die doel om die 

stressor die hoof te bied. Die aanhoudende opwekking van die sintuie bet tot gevolg dat 

die sintuie na verloop van tyd "uitbrand" en minder doeltreffend word. Dit het tot 

gevolg dat 'n persoon na 'n tydperk van hoe stres, baie foute kan begin maak. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit duidelik dat die natuurlike stresrespons wat deur die 

liggaam geopenbaar word fisiologies en biochemies so ontwerp is, dat dit die liggaam optimaal 

in staat stel om eise of 'n bedreiging die hoof te bied. Hierdie meganisme is spesiaal ontwerp 

om maksimale resultate in tye van akute en kortstondige stres, te gee. Wanneer stres langdurig 

is, word die stresrespons aanhoudend ontlok wat die aanvanklik positiewe gevolge van die 

stresrespons omskep in nadelige en selfs dodelike gevolge vir die individu. 

b. Stressimptome 

In die voorafgaande afdeling is die fokus geplaas op die natuurlik-, liggaamlike stresrespons 

wat kort van duur is en is daar terloops na die langtermyn implikasies van die aanhoudende 

stresrespons verwys. In hierdie afdeling word spesifiek na die uitkomste of simptome van stres 

op die medium- en langtermyn verwys. 
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Powell & Enright (1990: 19) en Roos & Moller (1988: 19) verwys na onderskeidings wat met 

betrekking tot die soort stres gemaak kan word naamlik eustres en stres of positiewe en 

negatiewe stres. Eustres/positiewe stres of wat die navorser wil tipeer as "inspanning", verwys 

na die toestand wat die individu motiveer om goeie werksverrigting te lewer, probleme op te 

los, kreatief te wees en om sy selfvertroue te verbeter. Stres, of ook genoem negatiewe stres, 

is die toestand waar werksverrigting agteruitgaan, en die simptome en gevolge wanaanpassing 

in die hand werk. 

Wat die uitkomste of simptome van stres betref, onderskei Roos en Moller (1988: 19) tussen 

die simptome van stresvlakke hoer (oorlading) en laer (deprivasie) as die optimale stresvlak en 

simptome van 'n "optimale inspanningsvlak". Vervolgens word die simptome in aangepaste 

tabelvorm weergegee. 

Bogenoemde uiteensetting sluit aan by die stresmodelle wat die konsepte van oorlading en 

onderlading beklemtoon. Stressimptome kom dus ook voor wanneer daar te min eise gestel 

word en die persoon ongestimuleerd laat. 

Evans & Cohen (1987: 587) onderskei tussen verskillende tipe stressimptome deur te verwys 

na fisiologiese simptome en simptome wat in verband staan met taakverrigting, gevoel, 

interpersoonlike gedrag, waarneming en aanpassing. Volgens die skrywers (1987: 587) kan 

stres lei tot 'n gebrek aan die vermoe om take akkuraat en vinnig te verrig, aandag te skenk en 

meervoudige take te verrig. 'n Afname in geheuekapasiteit, altruisme en ander vorme van 

sosiale samewerking, woordeskat en oogkontak kan ook voorkom. 'n Toename kan ondervind 
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word in negatiwiteit, vyandigheid en aggressiwiteit, stereotipe besluitneming, spraakfoute, 

verdedigende nie-verbale gedrag en vatbaarheid vir aangeleerde hulpeloosheid. 

Uit die bogenoemde uiteensettings asook ander uiteensettings van navorsers (Burns 1988: 14-

15; Cotton 1990: 39-45; Patel 1989: 70-72; Powell & Enright 1990: 20) met betrekking tot 

die tipes stressimptome dui daarop dat daar onderskei kan word tussen fisiologiese-, 

emosionele-, kognitiewe- en gedragssimptome en -gevolge. Verskillende navorsers (Baum & 

Singer 1987: 15-17; Everly & Rosenveld 1981: 33-45; Girdano & Everly 1986: 30-42; 

Livingston-Booth 1985: 222-238; Muldary 1983: 6; Witkin-Lanoil 1986: 39-64) gee 

uitgebreide beskrywings van die nadelige simptome en gevolge van stres vir die mens. 

Vervolgens sal die tipes simptome onderskei word. 

* Fisiologiese gevolge van stres 

Die volgende fisiese simptome kan onderskei word: 

Allergiese reaksies soos asmatiese toestande. 

Spysverteringsprobleme wat insluit 'n knop in die keel wat die sluk van voedsel 

bemoeilik, slegte spysvertering, sooibrand, gastritis, peptiese ulkus, ulseratiewe kolitis, 

diarree, konstipasie en pankreatitis. 

Kardio-vaskulere probleme soos hoe bloeddruk, hartaanvalle, arterio-sklerose en 

migraine-hoofpyne. 

Asemhalingsversteurings wat insluit 'n groter vatbaarheid vir allergiese reaksies soos 

hooikoors en toestande soos brongiale asma en hiperventilasie. 

Die spierstelsel word geaffekteer deurdat gespanne spiere aanleiding gee tot hoofpyn, 

rugpyn, spasmas, postuurprobleme, oogprobleme en artritis. 

Velprobleme wat kan ontstaan sluit in ekseem, aknee, psoriase (jeuk en uitslag). 

Stres lei tot die onderdrukking van die immuniteitsisteem wat die persoon meer vatbaar 

vir siektes maak. 

Op seksuele gebied kan frigiditeit, impotensie en premature- of vertraagde ejakulasie 

ontstaan. 

* Emosionele simptome 

Die volgende emosionele simptome kan onderskei word: 

Gevoelens kan ontstaan van uit beheer wees, angstigheid, paniekerigheid, woede en 

aggressie, rusteloosheid, gefrustreerdheid, verveeldheid, apatie, lusteloosheid, 

desperaatheid, hopeloosheid, hulpeloosheid, ingeperktheid, senuagtigheid, skuldigheid, 

bekommerdheid, geiiriteerdheid en agterdogtigheid. 

Verdedigende houding. 



Depressiewe belewenis. 

Afhanklikheid van ander persone. 

Belewenis van minderwaardigheid. 
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'n Siniese, onverskillige, en negatiewe houding. 

Stres kan 'n bydraende faktor wees in toestande soos kliniese depressie en skisofrenie. 

* Kognitiewe simptome 

Hierdie tipe simptome sluit in besluitloosheid, swak konsentrasie, vergeetagtigheid, 

hipersensitiwiteit vir kritiek, verwardheid, versnelde en onsamehangende gedagtes, verswakte 

oordeelsvermoe, negatiwiteit en pessimisme, obsessionele gedagtes, agterdogtigheid en 'n 

neiging tot seltblaam en isolasie. 

* Gedragsimptome 

Gedragsimptome manifesteer as emosionele uitbarstings, foutvinderigheid, blamering van 

ander, kommunikeer op 'n onpersoonlike en 'n stereotipe wyse, eet te veel of te min, 

oormatige rook, alkoholmisbruik, impulsiewe (oorhaastige) optrede, aggressiewe gedrag, 

slaapprobleme, kompulsiewe gedrag, 'n verhoogde aktiwiteitsvlak (ooraktief), passiwiteit, loop 

been en weer, gooi of skop voorwerpe, verhoogde en roekelose spandering van geld en 

verhoogde of verlaagde seksuele aktiwiteit. 

In die vooraf gaande bespreking van stressimptome blyk dit dat simptome in die fisiologiese-, 

affektiewe- en kognitiewe vlakke van funksionering manifesteer en dat die simptome ook in 

die optrede of gedrag van 'n persoon na vore kan kom. Simptome kan dus die totale 

funksionering van die individu beinvloed. Simptome kan manifesteer as korttermyn 

verskynsels wat spontaan kan verdwyn wanneer die stressituasie ontlont is. Andersyds kan 

simptome langdurig deur die aanhoudende ontlokking van die stresrespons in stand gehou 

word. Hierdie simptome bet nie slegs ingrypende implikasies vir die funksionering van die 

persoon nie, maar kan ook emstige en chroniese psigiese- en fisiese- siektetoestande in die 

hand werk. Hoewel stressimptome gesien kan word as die uitkomste van die stresproses, kan 

die simptome opsigself stressors vorm. Gedrags- en emosionele simptome kan byvoorbeeld 

ingrypend negatief inwerk op die instandhouding van interpersoonlike verhoudings. 

2.2.4 Bantering van stres 

In hierdie afdeling is gelet op die aard van die bantering van stres asook op die verskillende 

strategiee wat gevolg word om stres te hanteer. 
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a. Die aard van die bantering van stres 

In die literatuur word twee konsepte aangetref wat na die bantering van stres verwys naamlik 

"stress resistance" en "coping". Hobfoll (1988: 16) is van mening dat die begrip "stress 

resistance" verwys na die proses van respondering op stressors ·met die doel om stressimptome 

te beperk, terwyl "coping" verwys na die gedrag wat aangewend word om stressimptome te 

verminder. "Coping" word gesien as een domein van aktiwiteit vir die bevegting van die 

gevolge van stres. Hierdie siening word nie noodwendig deur ander navorsers onderskryf nie. 

Cotton (1990: 38) verwys na die omskrywing deur Lazarus en Folkman, wat "coping" sien as 

die konstante veranderende kognitiewe en gedragspogings om spesifieke interne en/ of eksterne 

eise te hanteer wat as oorskrydend van die persoon se bulpbronne geinterpreteer word. 

"Coping" word deur Cotton (1990: 39) gesien as 'n proses en nie as 'n eienskap of 'n trek nie. 

Dit is enersyds deel van die proses van interpretasie (sekondere interpretasie) en andersyds deel 

van die bestuur ("management") van stres. Uit die voorafgaande blyk dit dat die begrip 

streshantering verwys na die proses sowel as die gedrag wat betrokke is om stres te verminder. 

Leventhal & Nerenz (1983: 20) en Meicbenbaum (1983: 83-96) onderskei soos volg tussen die 

faktore wat die banteringsproses beinvloed: 

Indien 'n persoon oor 'n gevoel van kontrole oor die situasie beskik, sal by glo dat by 

beheer oor die situasie kan uitoefen wat die stresreaksie sal verminder. 

Die beskikbaarbeid van inligting oor die stressor sa1 in 'n groot mate bepaal hoe die 

stressituasie hanteer word. 

Maatskaplike ondersteuning wat die individu ontvang, sa1 'n duidelike invloed op die 

bantering van 'n stresvolle situasie uitoefen. Maatskaplike ondersteuning verwys na die 

persoonlike kontakte wat daar vir die persoon beskikbaar is vanaf ander individue, 

groepe (byvoorbeeld kollegas by die werk, kerkgroepe) en die bree gemeenskap. 

Ondersteuners bied die geleentheid aan die individu om sy gevoel uit te druk en om 

emosionele ondersteuning te ontvang, konkrete of praktiese hulp te ontvang, inligting 

in te win, realistiese doelwitte te ontwikkel en om terugvoer te ontvang. Pearlin & 

Turner (1987: 156) sien maatskaplike ondersteuning as die aspekte wat ander mense vir 

'n persoon doen as by stres uit die weg wil ruim. 

Die seltbeeld van die persoon. 

Die beskikbaarbeid van modelle in die omgewing van die persoon wat by kan gebruik 

as voorbeeld om stres te banteer. 

Die hanteringsproses word dus beinvloed deur verskillende faktore wat nie slegs in die persoon 

gelee is nie maar ook in die omgewing. Die interaksie wat tussen mens en omgewing bestaan 

kom bier duidelik na vore. Intra-psigiese en maatskaplike prosesse oefen 'n invloed op 

hanteringsgedrag uit. 
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b. Tipes hanteringsresponse 

Bosmajian & Bosmajian (1983: 44) beskryf hantering in terme van doelbereiking en omskryf 

bantering as enige gedrag wat openbaar word wat die vermindering van die diskrepans tussen 

die bestaande situasie en die persoon se eie doelwitte ten doel bet. Die navorsers (1983: 45) 

bied 'n skematiese uiteensetting van die stresproses waar doelwitte geblokkeer word. 

Figuur 2.13: Die rol van hanteringsresponse 

Bostaande skematiese uiteensetting gee 'n aanduiding van die rol wat hanteringsresponse in die 

vermindering van stres maar ook in die vermeerdering van stres vervul. Cooper, et al ( 1988: 

57) en Powell & Enright (1990: 19) ondersteun hierdie benadering deur te onderskei tussen 

hanteringsresponse wat aanpassing tot gevolg bet en response wat wanaanpassing tot gevolg 

bet. Aanpassende response is daardie response wat stressimptome sal verminder en wat die 

sisteem tot 'n staat van ekwilibrium sal laat terugkeer. Aanpassende response sluit in die 

identifisering van eksterne stressors en eise en om bewus te wees van hulpbronne wat 

aangewend kan word om die stressors die hoof te bied, asook die neem van aksie om eksterne 

eise en interne eise te verminder. Nie-aanpassende response sluit in die mislukking om 

stressors te identifiseer, die maak van irrasionele interpretasies of om stressimptome nie te 

herken nie, vermyding van stressors, weerhouding van maatskaplike ondersteuning, aggressie, 

oormatige gebruik van alkohol en dwelmmiddels en die aanvaarding van die "siek rol". Die 

langtermyn effekte van wanaanpassende hanteringsresponse sluit volgens Powell & Enright 

(1990: 21) in die verlies van die persoon se vermoe om lewenseise op sy eie te hanteer en die 
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ontwikkeling van sekondere probleme soos angstoestande, alkohol- en 

dwelmmiddelafbanklikheid, fisiese siektes en depressie. 

Maderthaner (1987: 136), Meichenbaum (1983: 69-70) en Pearlin & Turner (1987: 156-157) 

stem saam dat hantering daarop gerig is om die volgende doelwitte te bereik: 

Die verandering of vermindering van die stressor. 

Die verandering of vermindering van die geinterpreteerde bedreiging of eise wat met 

die stressor(s) in verband staan. 

Om die stressimptome wat ontstaan te beheer. 

Na die bestudering van verskillende klassifikasies van hanteringsresponse, kom Donovan 

(1987: 262) tot die gevolgtrekking dat veral die funksionele dimensies van hantering relevant 

is in maatskaplike werk omdat dit ooreenkomste toon met die drie vlakke van voorkoming 

naamlik primere, sekondere en tersiere voorkoming. Hanteringstrategiee kan in die volgende 

kategoriee geklassifiseer word: 

Response wat gerig is op die stressor teneinde die probleemsituasie te verander 

(primere voorkoming). 

Response wat gerig is op die persepsie of interpretasie van die stressor en daar word 

ingetree voor die stressimptome ontstaan (sekondere voorkoming). 

Response wat gerig is op die beheer van simptome wat reeds ontstaan het (tersiere 

voorkoming). 

Die benadering van Donovan (1987: 262) kan skematies soos volg uiteengesit word: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;:·::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::···:: ... :.:.:_:_:::;:;:::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::;:;:;:::::::: 

Figuur 2 .14: Klassifikasie van hanteringsresponse 

In die voorafgaande bespreking is die belangrikheid van die rol van hanteringsresponse 

beklemtoon. Die uitkoms van die stresproses hang in 'n groot mate af van die hanteringsgedrag 

wat gerig kan wees op die stressor, die interpretasie van die stressor en die stressimptome self. 

Hanteringsresponse is egter nie noodwendig aanpassend van aard nie. Hierdie response kan 
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van so aard wees dat dit wanaanpassing in die hand werk en hierdie tipe respons kan tot 

verdere stres lei en kan dus as 'n stressor fungeer. 

2.3 STRES AS 'N VERSKYNSEL BY DIE KLieNTSISTEEM 

Die doel van hierdie afdeling is om vanuit die bestaande literatuur 'n studie te maak van die 

stresverskynsel soos dit manifesteer in klientsisteme waarop die dienste van maatskaplike 

werkers gefokus is. Die studie is afgebaken tot die lewensfase van volwassenheid en stres by 

die kind, adolessent, en bejaarde sa1 nie bespreek word nie. Dit beteken egter nie dat stres nie 

'n belangrike rol in die lewens van kinders en bejaardes speel nie. (Vergelyk Burns 1988: 16-

23; Farnum & Powell 1986: 71-76; Goldmeier 1985: 326-328; Le Croy & Rose 1986: 5-15; 

Remsberg & Saunders 1984: 9-84.) 

Die dienste wat deur maatskaplike werkers in Suid-Afrika aan klientsisteme gelewer word, 

word gerig op verskillende diensvelde soos deur die Nasionale Welsynswet van 1978 omslayf 

(Van der Merwe 1982: 701; Anderson 1989: 49-50). Die keuse van die klientsisteme wat in 

hierdie afdeling bespreek word, is gebaseer op die verskillende diensvelde wat in die 

genoemde Wet onderskei word en wat op die lewensfase van volwassenheid (bejaardes 

uitgesluit) betrekking het. In hierdie verband is aandag gegee aan die gesinslewe, 

liggaamlik/verstandelik siek en gestremde persone, die alkohol- en dwelmatbanklike, werklose 

persone en persone wat materiele nood ervaar en die wetsoortreder. In die bespreking is 

oorsigtelik verwys na die aard van stressors, die gevolge van stres vir die spesifieke 

klientsisteme en die hanteringresponse en ondersteuning wat by die sisteme voorkom. 

2.3.1 Stres in die gesinslewe 

Die gesin beklee 'n sentrale plek in die bestudering van die stresverskynsel. Die redes vir 

hierdie Stelling is daarin gelee dat die gesin die "arena" is waar verhoudings gevorm en 

voortgesit word. Waar hierdie verhoudings vertroebel is kan stres ervaar word. Die gesin is 

ook die sentrale plek waar mense se behoefte ontstaan en bevredig word. Verder voorsien die 

gesin die geleentheid aan sy lede om hulle seltbeelde sowel as waardestrukture te vorm 

(Aldous & Klein 1988: 3-13; Pearlin en Turner 1987: 143). 

Indien die model van ekologiese kongruensie met hierdie perspektief in verband gebring word, 

is dit veral die vermoe van die gesinslewe om in 'n wye spektrum van behoeftes te voorsien, 

of behoort te voorsien, wat opval. Terselfdertyd kan die gesin ook 'n verskeidenheid van eise 

aan sy lede stel. Pearlin en Turner (1987: 144) sluit hierby aan deur te verwys na die rol wat 

die gesin in die stresproses speel en wys op die volgende aspekte: 

Die gesin is 'n belangrike bron van stres, dus 'n stressor. 
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Die gesin kan dien as 'n kanaal vir stressors wat buite die gesin gelee is. Die gesin is 

nie geisoleerd nie en gesinslede vervul verskillende rolle buite gesinsverband. Stres wat 

buite die gesin ervaar word kan binne die gesin weerklank vind. 

Die gesin kan ook gesien word as 'n bemiddellende krag in die stresproses. Die gesin 

kan die individu van hulpbronne soos maatskaplike ondersteuning en 

hanteringsrepertoires voorsien. 

Hierdie perspektief vind veral aansluiting by die model van die bewaring van hulpbronne. Die 

individu sal hulpbronne in die gesin investeer met die doel om reeds bestaande hulpbronne in 

stand te hou of om nuwe hulpbronne daar te stel. Waar daar egter 'n verlies aan hulpbronne in 

die gesinsituasie is of 'n wins-tekort wat volg na die investering van hulpbronne voorkom, sal 

'n stressituasie in die gesin ontstaan. 

a. Die gesin as 'n bron van stres 

Lewis (1986: 241) asook Pearlin & Turner (1987: 145-151) onderskei tussen die volgende 

tipes stressors wat direk uit die funksies en verhoudings van die gesin ontstaan. 

* Lewensgebeure wat veranderinge verg 

In hierdie verband kan tussen twee soorte lewensgebeure in die gesin onderskei word wat stres 

tot gevolg kan he. Eerstens kom lewensgebeure voor wat spruit uit normatiewe of 

geskeduleerde veranderings. Voorbeelde hiervan is om in die huwelik te tree, geboorte van 'n 

kind en aftrede. Hoewel · hierdie soort stressors fundamentele herstruk:turerings van die gesin 

tot gevolg kan he, is dit nie noodwendig baie kragtig in die veroorsaking van stres in die gesin 

nie. Dit kan toegeskryf word aan aspekte soos dat persone hulleself kan voorberei vir die 

gebeure. Hierdie voorbereiding, byvoorbeeld voorbereiding op aftrede, is egter nie altyd 

volledig en toepaslik nie en kan stres in die hand werk. Die relevantheid van die gebeurtenis 

kan verskillend deur gesinslede beleef word en dit is nie die verandering opsigself wat bepaal 

of die gebeure stresvol is nie, maar of die verandering beleef word as 'n wins of 'n verlies. 

In teenstelling met lewensgebeure in die gesin wat verwag kan word, bestaan daar 

lewensgebeure wat ongeskeduleerd en onverwag is. Voorbeelde van sulke stressors is besering, 

siekte, die dood van 'n kind in die gesin, vervreemding en egskeiding, premature dood van 'n 

eggenoot en verandering van gesinswoning. Hierdie stressors bet gewoonlik merkwaardige 

stres tot gevolg omdat dit 'n verlies aan belangrike verhoudings en verlies aan belangrike 

elemente van die self tot gevolg kan he. Ongeskeduleerde lewensgebeure kan ingrypende 

veranderings aan die struktuur van die gesin tot gevolg he en dit kan met verloop van tyd in 

chroniese stressors verander wat reeds bestaande stresvlakke verder kan verhoog. 
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* Chroniese stressors in die i:esin 

Herhaalde belewenisse binne die konteks van sosiale rolle kan 'n merkwaardige voorraad van 

konflikte, onsekerhede, frustrasies en d.ruk tot gevolg he. Die aanhoudendheid van stressors in 

die gesin maak dit meer kragtige stressors as die meeste lewensgebeure. Daar kan tussen vier 

soorte chroniese stressors onderskei word (Pearlin & Turner 1987: 145-151; Van 'T Hof 1988: 

104-105). 

Stressors kan in verband staan met die eise en d.ruk wat in die uitvoering van 

gesinsrolle ontstaan. 'n Verskeidenheid van eise kan aan 'n persoon gestel word binne 

die beperkinge van tyd en energie. Byvoorbeeld word die eise wat aan die vrou as 

huisvrou en moeder gestel word, dikwels misgekyk. 

lnterpersoonlike konflikte in die gesin is belangrike chroniese stressors. Omdat die 

gesin bestaan uit 'n stel van interathanklike rolle sal aksies, probleme en begeertes van 

een gesinslid, die ander gesinslede beinvloed. Binne hierdie stel van rolle bestaan die 

potensiaal van konflik tussen gesinslede. Konflik kan bestaan tussen huweliksmaats en 

dit kan spruit uit aspekte soos 'n gebrek aan wederkerigheid, 'n gebrek aan affektiewe 

uitruiling en frustrasies van rolverwagtings. Stressors kan veral ook gelee wees in die 

verhoudings en die gepaardgaande konflikte tussen ouer en kinders. Ouers van jong 

kinders kan stres ervaar wanneer die kinders byvoorbeeld nie hulle ouers respekteer 

nie, ouers se leiding en advi~s ignoreer, ongehoorsaam is, kinders nie hulle 

huishoudelike take verrig nie en ouers bekommerd is oor hulle kinders se vordering, 

keuse van vriende en vryetydsbesteding. Wat adolessente betref is die ouers dikwels 

bekommerd oor die kind se aanvaarding van morele oortuigings wat vir die ouer 

onaanvaarbaar is en die kind se vatbaarheid vir dwelmmiddels. Volwasse kinders wat 

weg van die ouers woon kan ook bronne van stres wees omdat ouers die realiteit van dit 

wat die kind bereik of nie bereik het nie, moet aanvaar. Ouers is ook sensitief vir 

tekens van "verwerping", byvoorbeeld as die kinders nie gereeld kontak: maak nie. 

Broers en susters sowel as lede van die uitgebreide gesin kan ook 'n bydrae lewer tot 

gesinskonflik. 

'n Gesinslid kan beleef dat hy of sy vasgevang is in 'n sekere rol en dit kan aanleiding 

tot stres gee. Dit kom voor wanneer 'n gesinslid verplig is om 'n sekere gesinsrol te 

vervul, terwyl 'n ander rol begeer word. 'n Onvermoe kan ook by 'n gesinslid bestaan 

om van die rol wat nie begeer word nie, na 'n ander rol wat wel begeer word, te 

beweeg. 

Met die verandering van lewensfases en gesinsfases, verander die aard van die 

interaksies tussen die gesinslede. Indien hierdie veranderinge deur gesinslede 
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teengestaan word, sal konflik ontstaan wat stres tot gevolg kan he. Byvoorbeeld sal 'n 

adolessent rebeleer as sy ouers horn nog soos 'n jong kind hanteer. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit duidelik dat die gesin 'n belangrike bron van stres vir 

sy lede kan wees. Lewensgebeure, veral die gebeure wat ongeskeduleerd is en wat as 'n verlies 

ervaar word, drain 'n groot mate by tot stres by gesinslede. Die impak van chroniese stressors 

of daaglikse probleme kom ook in die gesinsituasie na vore. Dit is dan veral die daaglikse 

probleme (klein jakkalsies) wat met konflik, rolvervulling en te veel eise en 

verantwoordelikhede in verband staan, wat stres in die gesin veroorsaak. 

b. Stressors buite die gesin 

Die gesin is nie geisoleerd van die omgewing nie. Die verskillende rolle wat elke gesinslid 

vervul, is die kanale waardeur die gesinslede integreer met, maar ook beinvloed word, deur 

ander sosiale instellings en arenas van die maatskaplike omgewing. Vanuit 'n ekologiese 

perspektief, is dit duidelik dat die gesin as sisteem deel vorm van die samelewing en 

voortdurend met ander sisteme in interaksie verkeer, beinvloed word en invloed op ander 

sisteme in die gemeenskap uitoefen. Die situasie en eise buite die gesin kan duidelik 'n invloed 

en effek uitoefen op die stres wat in die gesin ervaar word. Pearlin & Turner (1987: 151-152) 

ondersteun die standpunt dat stres in 'n rol of rolle buite die gesin, stressors binne die gesin tot 

gevolg he kan. Drie meganismes kan in hierdie verskynsel onderskei word. 

Stres wat in 'n rol buite die gesin ervaar word, kan in die gesinsituasie "ingedra" word 

waar dit 'n ontwrigtende invloed op gesinsverhoudings kan uitoefen. Woede, frustrasie, 

angs en depressie wat byvoorbeeld in die werksplek ontstaan, ontwikkel as stressors 

wat inwerk op gesinsverhoudinge. Hierdie gespanne gesinsverhoudinge ontwikkel as 

sekondere maar onathanklike bronne van stres. Individue vind dit moeilik, indien nie 

onmoontlik, om te voorkom dat stres wat hulle buite die gesin ervaar die gesinsisteem 

binnedring. As 'n hanteringsrespons toon gesinslede dikwels die neiging om "buite

stres" van die ander gesinslede af te skerm. Dit skep onsekerheid in die gesin omdat die 

ander gesinslede kan agterkom dat die gesinslid sy stres probeer "wegsteek". Aan die 

ander kant kan stres wat overt getoon word ander gesinslede die misplaasde objekte van 

woede en vyandigheid maak. 

'n Tweede wyse waarop gesinstressors verband hou met rolle wat buite die gesin vervul 

word, is die kompetisie of die onversoenbaarheid tussen die verskillende rolle wat 

gesinslede moet vervul. 'n Gesinslid kan blootgestel word aan die voortdurende 

dilemma van gelyktydige verbondenheid aan twee of meer rolle. 'n Voorbeeld van 

sodanige rolkonflik is die werkende moeder wat aan die een kant haar rol as werknemer 

moet vervul en aan die ander kant haar gesinslede moet versorg. Dit is volgens Pearlin 
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en Turner (1987: 153) veral die werkersklas-moeder wat in hierdie geval meer stres sal 

ervaar omdat hierdie groep oor min hulpbronne beskik. Teenstrydige rolle kan ook 

direkte gevolge he vir die interpersoonlike verhoudings in die gesin. Byvoorbeeld waar 

'n persoon, weens die eise van sy beroepsrol, uitgeput is en nie oor die energie beskik 

om by huweliksmaats, huishoudelike take en kinders betrokke te raak nie. Dit kan tot 

konflikte en skuldgevoelens lei. 

Stressors kan in die gesin ontstaan in respons op omstandighede buite die gesin wat 'n 

bedreiging vir die gesinsfunksionering inhou. Voorbeelde hiervan is werkloosheid of 

die afwesigheid vir lang tye van een van die gesinslede. 

Die rol wat werkstres speel as stressor in die gesinslewe word in die literatuur beklemtoon. Na 

die bestudering van navorsingsbevindings oor die werkstres en die gesinslewe kom Kruger 

(1987: 108-110) tot die gevolgtrekking dat daar 'n komplekse verhouding tusssen werkstres en 

die gesinslewe bestaan. Daar word veral klem gele op die invloed van die simptome van 

werkstres op die gesinslewe. Fisiese simptome beinvloed 'n gesinslid se gesondheid wat veral 

op die langtermyn 'n invloed op die huweliks- en gesinslewe kan he. Psigiese- en 

gedragsimptome van werkstres soos terneergedruktheid, gebrek aan selfvertroue, verhoogde 

alkoholgebruik en swak werksverrigting kan die gesinslewe direk en indirek beinvloed. 'n 

Respons op hoe vlakke van werkstres is die verskynsel van beroepsmatheid (occupational 

burnout). Die gesin van 'n werker wat beroepsmatheid ervaar sa1 in 'n groot mate deur hierdie 

toestand beinvloed word. 

Die gesin is nie 'n eiland in die gemeenskap nie en word direk en indirek geraak deur gebeure 

buite die gesinsisteem. Interaksie met sisteme buite die gesin is noodsaaklik vir die gesin as 'n 

sisteem om te groei en te ontwikkel. Hierdie interaksie impliseer egter dat situasies en gebeure 

buite die gesin van so aard kan wees, dat dit stressors binne die gesin kan skep. Dit blyk dat 

dit veral die werksrolle van gesinslede is wat gesinsfunksionering merkwaardig kan beinvloed. 

Aan die een kant kan die werkersrol in 'n verskeidenheid van hulpbronne vir die gesin 

voorsien. Aan die ander kant kan die stressimptome wat die werkersrol tot gevolg kan he, 'n 

kragtige stressor in die gesin wees. 

c. Die voorkoms van stres in die gesinsildus 

In hierdie afdeling is kortliks gelet op enkele van die ontwikkelingsfases van die gesinsiklus 

met spesifieke verwysing na die aard van stressors en die manifestering van stressimptome en 

die hanteringsrespons. Fases van huweliksluiting, die opvoeding van kinders, en die 

losmakingsfase sal bespreek word. 
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* Stres in die huwelik 

Om in die huwelik te tree is in die meeste gevalle 'n geskeduleerde lewensgebeurtenis wat met 

'n verskeidenheid aanpassings gepaard gaan wat stres tot gevolg kan he. Handy, soos 

aangehaal deur Cooper et al (1988: 127-130), onderskei tussen patrone wat in 'n 

huweliksverhouding kan ontwikkel en die stres wat die verhoudingspatrone tot gevolg kan he. 

Die patrone is gebaseer op vier groepe behoeftes wat huweliksmaats kan ervaar naamlik 'n 

behoefte aan prestasie, dominansie, affiliasie en versorging. Waar die huweliksmaats se 

behoeftes in die huweliksverhouding bevredig word, sal daar minder stres beleef word. 

Byvoorbeeld sal die verhouding tussen 'n man wat behoefte bet om te presteer en te domineer, 

met 'n vrou wat 'n behoefte bet om te versorg, minder stres in die huwelik tot gevolg he. So 

'n huweliksverhouding is gestruktureerd en voorspelbaar. Self in hierdie soort verhouding kan 

daar wel episodies stres ervaar word. Byvoorbeeld wanneer kinders deel vorm van die gesin en 

die vrou nie haar ander persoonlike behoeftes kan bevredig nie, of wanneer die man nie meer 

in sy beroep presteer nie. 'n Ander patroon wat onderskei kan word is 'n huweliksverhouding 

tussen twee persone wat albei sterk behoeftes aan prestasie en dominansie bet. Hierdie patroon 

loop dikwels uit op 'n dubbel-loopbaangesin waar albei huweliksmaats verwag om onderskraag 

te word. Konflik en stres is gewoonlik hoog in hierdie gesinne. Wanneer die patrone in die 

huwelik nie dinamies saam met die veranderings in die gesinsiklus en die belangstellings van 

huweliksmaats verander nie, sal meer stres ervaar word. 

Geldenhuys (1989: 68) en Witkin-Lanoil (1986: 175) onderskei tussen 'n verskeidenheid van 

stressors in die huwelik. Die volgende aspekte kan uitgelig word: 

Ontoereikende huweliksvoorbereiding. 

Rolverwarring en onrealistiese rolverwagtings in die huwelik. 

Letsels uit die verlede wat in die huweliksverhouding na vore kom. 

'n Onvermoe by die huweliksmaats om probleme te erken en te herken. 

Perfeksionisme by een of albei huweliksmaats. 

'n Onvermoe om te ontspan en perspektief te behou. 

Verkeerde prioriteite by een of albei huweliksmaats. 

Geestelike (godsdienstige) groei, veral as die een party groei in die geloofslewe ervaar 

en die ander stagnant bly. 

'n Onvermoe om tyd te beplan en om gesinstake te skeduleer. 

Gebrekkige kommunikasie, konflikhantering, probleemoplossing, krisishantering en 

oneffektiewe bantering van woede. 

Finansiele probleme. 

Eise wat gestel word deur lewensgebeure soos swangerskap of 'n nuwe baba en 

chroniese eise soos gestel kan word wanneer albei die huweliksmaats werk. 
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Inmenging van buite die gesinssisteem deur byvoorbeeld skoonfamilie of ander 

instansies wat gesinslede se tyd opeis. 

Huwelikspatrone, die bevrediging van behoeftes in die huweliksverhouding kan in terme van 

die model van ekologiese kongruensie verklaar word. Aan die een kant kan die 

huweliksverhouding 'n kragtige hulpbron wees om in 'n verskeidenheid van behoeftes te 

voorsien en die ontstaan van stres op hierdie wyse teenwerk. Aan die ander kant kan die 

huwelik deurspek wees met tekorte aan hulpbronne en hoe eise wat gestel word in terme van 

die bevrediging van die fisiese en emosionele behoeftes van huweliksmaats. In 

huweliksverhoudings waar die huweliksmaats mekaar nie aanvul nie en waar hulle nie oor 

hulpbronne soos die vermoe om sinvol te kommunikeer en konflik te hanteer beskik nie, sal 

stres ervaar word. Hierdie situasie kan verder vererger word deur eksteme eise wat aan 

huweliksmaats gestel word en 'n onvermoe om prioriteite daar te stel. 

* Kinderopvoeding 

In die fase van die gesinsiklus waar die ouers jong kinders en of adolessente opvoed en 

versorg, word merkwaardige eise gestel en kom die eise chronies na vore. Cooper et al (1988: 

139-140) is van mening, dat dit veral gesinne wat uit die laer inkomstegroepe atkomstig is en 

wat nie baie keuses het nie, wat dit moeilik vind om aan die eise wat kinderopvoeding stel, te 

voldoen. 

Moeders is dikwels verplig om buitenshuise arbeid te verrig en ervaar stressors soos finansiele 

probleme en eise wat die huishouding stel. Die werkende moeder word dikwels gekonfronteer 

met eise wat in verband staan met die vind van geskikte dagversorging vir haar kind( ers), die 

siekte van 'n kind en kontak met die skool. Hierdie druk kan tot stres in die gesin en spesifiek 

die huwelik aanleiding gee (Cooper et al 1988: 140). Barnett & Baruch (1985: 137) dui aan 

dat daar toenemend meer bewys gevind kan word dat moederskap een van die belangrikste 

bronne van stres in 'n vrou se lewe kan wees. Die rol van 'n moeder word geassosieer met 

baie meer verantwoordelikhede as met voorregte. Die eise wat jong kinders stel en die 

probleme wat met die opvoeding van adolessente gepaard gaan, word geintensifiseer deur 

moeders se sin vir verantwoordelikheid met betrekking tot die gesondheid en welsyn van hulle 

kinders. Barnett & Baruch (1985: 143-144) het in 'n ondersoek na die veelvoudige rolle en 

stres by vroue gevind dat die rol van ouer, eerder as die rol van betaalde werknemer, die 

hoofstressor by vroue is. Verder is gevind dat moeders, ongeag hulle werkstatus, hoer vlakke 

van roloorlading en rolkonflik ervaar as vroue wat nie kinders bet nie. 

Bauer (1989: 10) onderskei tussen die volgende stressors wat deur die moeder en die vader 

ervaar kan word in die opvoeding van hulle kinders. 
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Die gebrek aan geleentheid om te rus na die geboorte van 'n baba en onrealistiese 

verwagtings met betrekking tot die versorging van die baba. 

Die aanhoudende en uitgerekte verantwoordelikheid wat vir die veiligheid van peuters 

geneem moet word. 

Die maak van kritiese vergelykings tussen die eie kinders en ander kinders en die 

evaluering en besluit of die verskille emstige defekte is en of daar verder aandag aan 

gegee moet word. 

Daaglikse probleme soos kritiek van skoonfamilie op die metodes van kinderopvoeding 

en minder emstige huishoudelike "krisisse". 

Die bantering van die adolessente kind se groeiende onafbanklikheid en kritiese 

houding teenoor die ouers stel hoe eise aan die ouers. Die ouers moet voortdurend die 

dilemma hanteer van om die kind "te laat gaan" maar om steeds verantwoordelik te 

wees. 

Kinderopvoeding stel besonder hoe eise aan ouers. Hierdie eise is nie slegs beperk tot die 

opvoeding van die jong kind nie, maar sluit ook die bantering van die adolessent in. Eksteme 

faktore soos die eise wat 'n beroepsrol stel, kan die druk wat op ouers geplaas word 

vermeerder. Die beskikbaarheid van hulpbronne speel 'n belangrike rol in die veroorsaking 

van stres by 'n ouer. Dit is dan veral die ouers uit lae inkomstegroepe wat oor min hulpbronne 

beskik wat in die besonder blootgestel word aan die eise wat die opvoeding van hulle kinders 

stel. 

*Die leenes-fase. 

Nuwe en andersoortige stressors kan vir die man en die vrou ontstaan wanneer hulle kinders 

die huis verlaat. Cooper et al (1988: 148-149) onderskei tussen tipes reaksies wat tydens die 

leenes-fase kan voorkom: 

Die vrou is tevrede om voort te gaan om haar man te ondersteun en in 'n mate betrokke 

te raak by sy werk. 

Die vrou wat beskryf kan word as die "depressiewe goed-doener" beskik nie oor 'n eie 

identiteit nie en vind, nadat haar kinders die huis verlaat het, nie aktiwiteite wat vir 

haar betekenisvol is nie. In baie gevalle vind sy ook nie die ondersteuning van haar 

man (wat self stres ervaar) nie. 

Sommige vroue keer in hierdie fase terug na 'n werksituasie. Dit kan ingrypende 

aanpassings verg wat stres tot gevolg kan he. 

In die voorafgaande bespreking bet dit duidelik na vore gekom dat stressors in 'n meerdere of 

mindere mate teenwoordig is in die totale verloop van die ontwikkeling van gesinsverhoudings. 

Vanaf die baba-stadium tot die kind(ers) die gesin verlaat word die ouers gekonfronteer met 



81 

die eise wat kinderopvoeding stel. Dit blyk dat moeders en veral die moeder wat uit 'n lae 

inkomstegroep afkomstig is, kwesbaar is en blootgestel word aan 'n verskeidenheid van 

stressors. Vanuit 'n ekologiese perspektief oorskry die eise die bulpbronne wat tot die moeders 

se beskikking is. 

d. Die gevolge van stres in die gesin 

Die gevolge van stres in die gesin is me wesenlik verskillend van die simptome en 

langtermyngevolge van stres vir individue in die algemeen nie. Daar bestaan egter spesifieke 

gevolge van stres in die gesin wat emstige implikasies vir gesinsfunksionering kan inhou. 

Lewis (1986: 244) konstateer dat wanneer 'n gesin aan intense en aanhoudende stres 

blootgestel word, die gesin nie daarin kan slaag om die stres te banteer nie en nie bomeostase 

kan bebou nie, die basiese struktuur van die gesin sal verander. Die struktuur van eens 

goedfunksionerende gesinne sal in die rigting van toenemende rigiditeit beweeg. Die gesin 

word gekenmerk deur een gesinslid wat 'n toenemende dominante rol begin vervul of die gesin 

manifesteer met toenemende konflik. Gesinne wat voorbeen goed en buigsaam gefunksioneer 

bet, begin om ooreenkomste te toon met gesinne wie se basiese organisatoriese patrone 

disfunksioneel is. 'n Kenmerk van 'n disfunksionele gesin is dat die gesin 'n patroon toon van 

of dominant-onderdanig of chroniese konflik. Indien die stres voortduur word die gesin 

gedisorganiseerd en chaoties en toon ooreenkomste met emstig disfunksionele gesinne. 

Langdurige stres kan ook emstige gevolge vir die buweliksubsisteem inhou wat ook kan 

"oorspoel" na die ander sisteme in die gesin. Geldenhuys (1989: 81) verwys na 'n 

verskeidenheid van gevolge van stres in die buweliksverbouding. Die simptome sluit in 

onbuigsaamheid en rigiditeit, skuldgevoelens, isolasie, angstigbeid, aggressie, depressie, 

emosionele uitbarstings wat fisiese aanrandings en gesinsmoord kan insluit, moegbeid, fisiese 

aftakeling en seksuele probleme. In hierdie verband noem Schinke, Schilling, Kirkham, 

Gilchrist, Barth & Blythe (1986: 293) dat navorsing aangedui bet dat daar 'n verband bestaan 

tussen stres en 'n verboogde risiko vir kindermishandeling en kinderverwaarlosing. Ouers van 

jong kinders is kwesbaar vir stressors soos finansiele probleme en isolasie. Een stressor of 'n 

akkumulasie van stressors kan die "laaste strooi" wees wat tot gevolg bet dat 'n gesinslid die 

ander lede fisies aanval. Deur ouers te help om stres beter te banteer, kan die risiko vir 

gesinsgeweld verminder word. 

Die gevolge van stres vir die gesin kan wissel van matige simptome wat deur die gesinsisteem 

hanteer kan word, tot ingrypende veranderinge aan die gesinstruktuur. Langdurige en 

onhanteerde stres kan veral die konflikpotensiaal in die gesin dramatiese verhoog wat tot 

toestande soos gesinsgeweld en kindermishandeling kan lei met dikwels onomkeerbare 
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gevolge. Die belangrikheid van streshanteringsresponse in die gesin om destruktiewe gevolge 

van stres te voorkom, kan in hierdie verband beklemtoon word. 

e. Hantering van stres in die gesin 

In die voorafgaande bespreking is aangedui dat stres 'n gegewenheid in die gesinslewe is. Stres 

in die gesin word beinvloed deur gebeure in die gesin self sowel as gebeure en omstandighede 

buite die gesin. Stres kan ook in al die fases van gesinsontwikkeling na vore kom. Pearlin & 

Turner (1987: 156) is van mening dat die gesin 'n ryk en gevarieerde bron van primere en 

sekondere stres is. In die gesin kan die mens se welsyn emstig beskadig word maar, 

paradoksaal SOOS dit mag klink, is die gesin ook die plek waar die "beskadigde" persoon weer 

opgebou kan word. Die gesin is die sentrale plek waar hanteringsvaardighede (coping skills) 

ontwikkel kan word en waar mense hulle kan wend vir maatskapli.ke ondersteuning. 

Hanteringsresponse is in die gesin, soos in die algemeen, gerig op pogings om moeili.ke 

situasies (stressors) te verander en te verlig, 'n verandering in die waargenome 

(geinterpreteerde) bedreigings te weeg te bring en· om die simptome of gevolge van stres te 

hanteer. 

Soos in die geval van hanteringsgedrag, behels maatskaplike ondersteuning interaktiewe 

prosesse. Pearlin en Turner (1987: 158) is van mening dat daar nie 'n "ontvanger" van 

ondersteuning kan wees, as daar nie 'n "skenker" is nie. Die vorme van ondersteuning wat 

gesinslede vir mekaar kan bied, sluit in instrumentele hulp (praktiese hulp), advies, emosionele 

ondersteuning, herdefiniering van tersaaklikhede, ontwikkeling van altematiewe wyses van 

optrede en herbevestiging van affeksie. Gesien vanuit die perspektief van die ontvanger en die 

gewer van ondersteuning, kan dit nie aanvaar word dat die ondersteuning wat aangebied word, 

as ondersteunend ervaar sal word nie. Die ontvanger kan die ondersteuning moontlik nie beleef 

as ondersteunend nie en dit kan tot konflik lei. Pearlin & Turner (1097: 159) beskou ook die 

gesin as belangrike bron vir die ontwikkeling van 'n positiewe selfbeeld en 'n gevoel van 

bemeestering. Hierdie elemente dien as belangrike buffers teen stres. 

Lowenstein (1984: 700-701) het 'n konseptuele model vir die bantering van stres binne 

gesinsverband ontwikkel. Vervolgens sal die model in aangepaste vorm weergegee word. 
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Figuur 2.15: Die hantering van stres binne gesinsverband 

In die bostaande model word die elemente wat 'n rol speel in die hanteringsrespons op 

gesinsvlak, gei1lustreer. Die hantering van stres deur die gesin toon dieselfde "patroon" as die 

hanteringsrespons in die algemeen. Wat egter in hierdie model beklemtoon word is die 

aanwesigheid of afwesigheid van hulpbronne in die gesin en die invloed daarvan op die 

stresproses in die gesin. Die rol wat maatskaplike ondersteuning in die bantering van stres deur 

die gesin speel, moet nie onderskat word nie. 

f. Egskeiding en enkelouerskap 

Egskeiding kan gesien word as een van die mees stresvolle lewensgebeure wat kan voorkom in 

'n gesin en verdien spesiale vermelding in 'n bespreking oor stres in die gesin. Volgens Van 't 

Hof (1988: 120) begin die strestoestand lank voor die werklike egskeiding plaasvind. Die 

proses wat skeiding voorafgaan, word gekenmerk deur konflikte wat stres kan verhoog. 

Cooper et al (1988: 153) is van mening dat al die gesinslede (man, vrou en kinders) betrokke 

is by die traumatiese gebeure van egskeiding en deur fases van skok, wanhoop, depressies, 

eensaamheid, verlaging in selfesteem en eindelik herstel gaan. Selfs na die "herstelfases" moet 

die gewese huweliksmaats die veeleisende rolle van enkelouer of die "besoekende ouer" 
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vervul. Hierdie rolle kan voortdurend met stres gepaard gaan en die rolspelers word 

voortdurend gekonfronteer met dilemmas wat uit die rolvervulling spruit. 

Van 't Hof (1988: 120) beskou die vrou as 'n kwesbare party tydens egskeiding. Dit kan 

toegeskryf word aan die feit dat vroue dikwels na 'n egskeiding na 'n lang onderbreking, moet 

terugkeer na 'n werksituasie en die eise van die werk, die versorging van kinders en 'n 

huishouding moet hanteer. Na 'n egskeiding kan die vrou se status en sosiale kontakte 

verminder. Die wereld is nie meer so voorspelbaar nie en die toekoms kan as vol onsekerhede 

beleef word. Die man bly egter nie onaangeraak deur die egskeidingsgebeure nie. In hierdie 

verband noem Witkin-Lanoil (1986: 180) dat mans meer "ly" as die ander partye tydens 'n 

egskeiding. Mans is meer geneig om langer te hoop dat die huwelik sal herstel en is minder 

geneig om die skeiding te inisieer. Die man sien dikwels die egskeiding as 'n "openbare 

vertoning" van mislukking en is geneig om die probleme wat hy ervaar weg te steek vir 

familie, vriende en kollegas. Dit het die belangrike implikasie dat geleenthede om ondersteun 

te word, nie benut word nie. Stressimptome wat veral by mans kan voorkom na 'n egskeiding 

sluit in eensaamheid, swak gesondheid, oormatige sweet, hartklopversteurings, 

slaapversteurings, verandering in eetgewoontes en die oormatige gebruik van alkohol. 

Een van die mees ingrypende gevolge van 'n egskeiding is dat een van die ouers toesig en 

beheer oor die betrokke kinders toegeken word. Dit plaas die ouer in die veeleisende rol van 

enkelouer. Enkelouerskap is egter nie altyd die resultaat van egskeiding nie maar 

tienerswangerskappe kan 'n adolessent in die rol van enkelouerskap "forseer". Volgens 

Schinke, Barth, Gilchrist & Maxwell (1986: 162) verlaat adolessente moeders gewoonlik die 

skool vroeg en haal min van hulle ooit die verlore skoolopleiding in. Dit bet tot gevolg dat die 

moeders athanklik is van staatstoelaes en sukkel om werk te bekom. In 'n ondersoek na die 

bogenoemde navorsers kom Schinke et al (1986: 162) tot die gevolgtrekking dat adolessente 

enkelouers (moeders) hoe stresvlakke ervaar. Stressors wat op hierdie moeders inwerk sluit in 

ongevraagde advies, negatiewe emosionele toestande soos angstigheid, vermoeidheid en 

depressie, buitensporige en onregverdige eise van familie en vriende, sosiale isolasie, gebrek 

aan materiele hulpbronne soos vervoer en 'n inkomste, 'n belewenis van 'n gebrek aan beheer 

oor haar eie lewe en veelvoudige eise met betrekking tot kinderversorging. 

Egskeiding en enkelouerskap is nie slegs ongeskeduleerde lewensgebeure nie, dit het ook die 

akkumulasie van stressors tot gevolg. Hierdie toestande inisieer 'n "kettingreaksie" van eise en 

kan lank na die gebeurtenis, nog stres in die persoon en die gesin ontlok. Wat hierdie toestande 

verder kompliseer is dat daar in die teenwoordigheid van 'n verskeidenheid van eise, 'n 

afname in die beskikbaarheid van hulpbronne soos inkomste en maatskaplike ondersteuning vir 
die gesin kan ontstaan. 
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2.3.2 Stres by die liggaamlik en verstandelik siek en gestremde persone 

In die voorafgaande afdeling is die fokus op die voorkoms van stres in die gesms1steem 

geplaas. Dit het duidelik geblyk dat stres 'n algemene verskynsel in gesinne is en dat dit 

verrykende implikasies vir die funksionering van gesinne kan he. In hierdie afdeling word die 

fokus geplaas op sekere verskynsels en menslike toestande waar daar 'n kwesbaarheid vir stres 

kan bestaan. Dit moet egter deurgaans in gedagte gehou word dat die meeste individue in een 

of ander gesinsituasie funksioneer en dat die bevindings oor gesinstres ook by hierdie kwesbare 

groepe 'n rol sal speel. 

a. Stres by die gestremde persoon en sy gesin 

Stres speel 'n belangrike rol in die lewe van die gestremde persoon en sy gesin. Stres is 'n 

faktor in die aanvang, ontwikkeling en herstel van byna elke siekte of gebeure wat tot 

gestremdheid lei. Goodwin (1980: 193) is van mening dat wanneer 'n persoon gestremd word, 

word hy gekonfronteer met addisionele stressors. Wanneer hy egter in die proses van 

rehabilitasie is, word hy verder gekonfronteer met stressors wat met aanpassing en verandering 

in verband staan. Dit is nie slegs die aanvanklike skok en angs wat met die begin van die 

siektetoestand of gestremdheid gepaard gaan wat 'n groot bron van stres is nie, maar ook die 

behandeling wat deurgemaak moet word. Volgens Goodwin (1980: 196) is belangrike stressors 

vir gestremdes die opname of ontslag uit 'n inrigting, die soeke na hulp by organisasies wat 

rehabilitasiedienste verskaf en die maatskaplike struikelblokke in die gemeenskap soos 

vooroordeel van werkgewers en die ontoeganklikheid van geboue. Stressimptome wat deur die 

gestremde ervaar word, kan 'n negatiewe invloed op sy interpersoonlike verhoudings uitoefen. 

Dit kan ook negatiewe gevolge vir die gestremde persoon self he. In hierdie verband het 

Goodwin (1980: 196) gevind dat daar 'n toename is in die voorkoms van self-destruktiewe 

gedrag en selfmoord by gestremde groepe in vergelyking met nie-gestremde groepe. 

Nie net die gestremde persoon self nie, maar ook die gesinsisteem waarvan hy deel uitmaak 

ervaar stres as gevolg van die gestremdheid. Gallagher, Beckman & Cross (1983: 11) bevestig 

dat die gesinslede van gestremdes aan noemenswaardige stressors blootgestel word. 

Navorsingsbevindings dui daarop dat hoe stresvlakke by ouers van gestremde kinders aanwesig 

is en dat daar 'n verhoging in die voorkoms van egskeiding en selfmoord by ouers van 

verstandelik gestremde kinders is. Gestremde kinders toon ook 'n groter risiko om mishandel 

te word, wat ook 'n aanduiding is van die ouers se hoe stresvlakke. Gevolge van stres by ouers 

van gestremde kinders sluit in isolasie en verminderde mobiliteit, vermoeidheid en emosionele 

simptome soos depressie, woede en skuldgevoelens. 
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Gallagher et al (1983: 11-14) onderskei tussen verskillende stressors by die ouers van 

gestremde kinders. Dit word aangedui dat hoe ouer die kind word, hoe meer stresvol word sy 

bantering vir die ouers. Die fisiese versorging van 'n gestremde kind stel besonder hoe eise 

aan die ouers. Ouers se oortuigings of hulle interpretasie van die oorsake van die kind se 

gestremdheid kan stres veroorsaak. 'n Modeme tendens in die versorging van gestremdes is 

deinstitusionalisering. Hoewel hierdie benadering voordele inhou, plaas dit besondere hoe druk 

op die ouers. Die plasing van die kind in die "hoofstroom" is gewoonlik in die belang van die 

kind, maar dit kan baie eise aan die ouers stel wat tot stres kan lei. 

Dit is nie slegs die gestremde self nie, maar ook sy gesinslede wat blootgestel kan word aan 

hoe vlakke van stres. Die aanvang van die gestremdheid of siekte is 'n emstige 

lewensgebeurtenis vir die persoon self en sy gesin. Die aanpassings en selfs die 

rehabilitasieproses wat volg, kan stresvol deur die betrokkenes ervaar word. Dit is egter die 

chroniese eise en gebrek aan hulpbronne vir die gestremde en sy gesin, wat op die lang duur 

hoe stresvlakke instand hou en veral emosionele simptome tot gevolg kan he. 

b. Hospitalisasie en siektetoestande 

Chroniese siekte en gepaardgaande hospitalisasie kan 'n verskeidenheid van stressors tot 

gevolg he. Blythe & Erdahl (1986: 265-266) bevestig hierdie stelling en wys daarop dat 

spesifiek in die geval van koronere siektes, navorsing bewys het dat benewens hulle fisiese 

versorging, sulke pasiente se emosionele aanpassing 'n kritiese veranderlike in suksesvolle 

herstel is. Pasiente met stressimptome soos angstigheid, slaaploosheid en depressiwiteit bet 'n 

kleiner kans op herstel as pasiente wat hulle stres beter hanteer. Die gesinslede van pasiente 

ervaar ook stres tydens hospitalisasie en hulle bekommernisse word dikwels direk of indirek 

aan die pasiente gekommunikeer. Dit kan opsigself stressors vir die pasient wees en kan tot 

gevoelens van hulpeloosheid, skuld en angs lei. 

Persone wat aan die siekte verspreide sklerose ly word weens hulle siektetoestand aan 'n 

verskeidenheid stressors blootgestel. Volgens Welch (1987: 45-46) is verspreide sklerose 'n 

neurologiese siekte waarvoor daar nie 'n geneesmiddel bestaan nie. Behandeling is daarop 

gemik om die pasient te help om die negatiewe gevolge van die siekte te hanteer. Een van die 

primere oorsake van stres by die pasiente is die verlies aan spierbeheer. Soos die pasient dit 

moeiliker vind om die normale vlak van sy fisiese aktiwiteit te handhaaf, so beleef by 

toenemend meer stres. Die toename in swakbeid en vermoeidheid is belangrike stressors. 

Welch ( 1987: 46) is van mening dat enige behandeling van sklerose pasiente, 

streshanteringsopleiding moet insluit. 
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Pasiente wat aan genitale herpes lei, ervaar hoe vlakke van stres. Volgens Drob & Bernard 

(1985: 15-16) ervaar die pasiente stres op interpersoonlike vlak omdat hulle weens hulle siekte 

moeilik verhoudings bou en raak hulle meer gei'soleerd. Op emosionele vlak ervaar pasiente 'n 

verlaging van selfesteem en toon simptome soos depressie, skuld, woede en angs. 

Guck (1984: 5) gaan van die standpunt uit dat chroniese pyn by pasiente nie noodwendig verlig 

kan word nie, maar dat die "gestremdheid" wat met die pyn gepaard gaan wel verlig kan 

word. Pasiente wat aan chroniese pyn ly ervaar veelvoudige stressors en is op 

streshanteringsopleiding aangewese. 

Die rol van stres in diabetiese fluktuasies word al vir 'n geruime tyd erken. Rosenbaum (1983: 

520-521) is van mening dat navorsingsbevindings daarop dui dat streshantering wat deur 

diabete toegepas word, 'n positiewe impale op die siekte het. 

In die voorafgaande bespreking is die fokus geplaas op die verband wat daar tussen 

verskillende siektetoestande en stres bestaan. Hoewel daar net op enkele siektetoestande 

gefokus is, kan die afleiding tog gemaak word dat siekte in die algemeen en spesifiek 

chroniese siektetoestande, 'n verskeidenheid van stressors kan skep. Die persoon is ten tye van 

sy siektetoestand kwesbaar omdat hy sy fisiese gesondheid, 'n belangrike hulpbron, deels of as 

geheel moes inboet. Gesien vanuit die perspektief van die model van die bewaring van 

hulpbronne kan die persoon kosbare hulpbronne soos finansies investeer met die doel (hoop) 

dat hy 'n belangrike hulpbron naamlik sy gesondheid sal kan herwin. Met chroniese toestande 

is dit nie noodwendig die geval nie aangesien die investering van hulpbronne dikwels slegs 

agteruitgang verhoed en nie beterskap verseker nie. Die chroniese strestoestand wat hieruit 

spruit kan simptome tot gevolg he wat die siektetoestand kan vererger. 

2.3.3 Stres by die alkoholis en dwelmaihank]ike 

Wanneer daar na die verskynsel van stres en die misbruik van alkohol en dwelmmiddels gekyk 

word · kan drie temas onderskei word. In die eerste plek kan die gebruik van alkohol en 

dwelmmiddels beskou word as 'n simptoom of wyse van bantering van stres. Alkohol- en 

dwelmgebruik kan egter ook gesien word as 'n stressor wat stres in die athanklike se eie lewe 

en die lewens van ander persone tot gevolg kan he. In die derde plek sal daar in hierdie 

afdeling gefokus word op die behandeling van stres by die alkohol- en dwelmathanklike. 

a. Alkohol- en dwelmmisbruik as stressimptoom 

Cooper et al (1988: 36-38) beweer dat die gebruik van alkohol 'n algemene wyse van 

bantering van stres geword bet. Die standpunt word gebaseer op navorsingsbevindings wat 
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daarop dui dat hoe vlakke van alkoholverbruik voorkom by persone wat stresvolle beroepe het. 

In 'n studie wat onder 35000 verpleegkundiges ondemeem is, is bevind dat alkohol, rook en 

die gebruik van kafeien die mees algemene wyses van streshantering by hierdie beroepsgroep 

is. In die VSA is reeds 40000 verpleegkundiges as alkoholiste geidentifiseer. 'n Beduidende 

persentasie persone wat alkohol gebruik om hulle stres te hanteer is onder vlieeniers en persone 

in die olie- en gasindustrie gevind. Van 't Hof (1988: 135) ondersteun die standpunt dat die 

gebruik en misbruik van alkohol 'n simptoom van stres is. 

Die vraag of stres 'n rol speel in die ontwikkeling van alkoholisme word deur skrywers soos 

Van 't Hof (1988: 139) en Witkin-Lanoil (1986: 54-55) bespreek. Daar word tot die 

gevolgtrekking gekom dat by die ontwikkeling van alkobolisme talle faktore, ingesluit 

stressimptome, met mekaar in interaksie tree en dat dit nie aan 'n enkele faktor toegeskryf kan 

word nie. Daar bestaan tans bewyse wat daarop dui dat metaboliese- en genetiese faktore 'n rol 

in die etiologie van alkoholisme speel. Die verhoogde gebruik van alkobol en dwelmmiddels 

kan egter as simptome van stres gesien word. 

b. Alkohol- en dwelmmisbruik as 'n stressor 

Witkin-Lanoil (1986: 54-55) gaan van die standpunt uit dat die gebruik van alkohol nie 'n 

doeltreffende wyse is om stres te hanteer nie. Alkohol en dwelmmiddels help nie die persoon 

om die stressors en die onaangename gevoelens te vergeet nie. Wanneer die persoon weer 

nugter is sal hy nog net so "sleg" voel as wat hy gevoel bet voor hy alkohol gebruik bet. Soros 

voel persone slegter en ervaar meer stres as wat hulle ervaar bet voor hulle gedrink bet en kan 

hulle ook skuldgevoelens ervaar. Reeds bestaande psigiese stressimptome soos angstigheid en 

depressie, kan deur alkobolmisbruik vererger word. 

Alkoholmisbruik kan as 'n stressor dien op verskillende lewensterreine. Cooper et al (1988: 

38) en Van 't Hof (1988: 87) sonder die gesin en die werksituasie uit. Alkohol- en 

dwelmmisbruik kan lei tot die verlies van werk, siekte en selfmoord wat belangrike implikasies 

vir gesinsfunksionering kan he. Dit kan ook lei tot huweliksverbrokkeling, kindermishandeling 

en ongelukke tuis wat opsigself kragtige stressors is. In die werksituasie kan alkohol- en 

dwelmmisbruik lei tot konflikte met kollegas, swak werksverrigting en 'n afname in 

besluitnemingsvaardighede. 

c. Behandeling van stres by die alkohol- en dwelmafhanklike 

Stres speel 'n belangrike rol in die funksionering van die alkohol- en dwelmafhanklike se lewe. 

Streshantering behoort aandag te geniet in rehabilitasieprogramme vir alkohol-
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dwelmathanklikes. Hierdie stelling word deur Spoth (1983: 835) wat indringend navorsing 

gedoen bet oor stresbantering by substansmisbruikers, ondersteun. 

Brody (1982: 15) wys daarop dat die berstellende alkobolis spesifieke beboeftes bet en dat 

stresbanteringsprogramme ontwikkel beboort te word met die behoeftes in gedagte. Brody 

(1982: 15-16) stel die "S.O.B.E.R. "- program voor wat ten doel bet die vermindering van 

stres wat deur 'n terugval veroorsaak word. Die program betook ten doel om die herstellende 

athanklike te leer om stres te hanteer en om sy nuut aangeleerde vermoe om stres te hanteer te 

vertrou. 

Daar kan by alkohol- en dwelmmisbruik en stres moeilik onderskei word tussen oorsaak en 

gevolg. Dit blyk egter duidelik dat alkohol in 'n toenemende mate gebruik word as 'n 

hanteringsmeganisme, boewel oneffektief, om stresvlakke te verlaag. Hierdie praktyk mag 

moontlik simptome op die korttermyn verlig maar is nie 'n hanteringstrategie met blywende 

waarde nie en dit kan selfs as 'n stressor vir verdere stres dien. Die gevolge van alkohol- en 

dwelmmisbruik blyk ernstige stressors in die gesin en in die werksituasie te wees. Die 

ontwikkeling van alkobolisme en dwelmathanklikbeid is 'n komplekse proses. Hoe stresvlakke 

kan 'n bydraende faktor wees. Die waarde van streshanteringsopleiding vir die alkohol- en 

dwelmafhanklike, is daarin gelee dat dit die persone toerus en die nodige selfvertroue gee, om 

stres self te kan hanteer. 

2.3.4 Stres by werklose persone en persone wat materiele nood ervaar 

a. Stres by die werldose persoon 

Werkloosheid is 'n verskynsel wat toenemend in die Suid-Afrikaanse samelewing voorkom en 

staan hoofsaaklik in verband met die ekonomiese toestande in die land. Keefe (1984: 264) is 

van mening dat emosionele- en gedragsprobleme wat met stres geassosieer kan word asook 

stresverwante siektes, vermeerder wanneer toestande van werkloosheid voorkom. 

Briar (1988: 12) wys op die verskynsel van die onderwerksame (underemployed) en is van 

mening dat hierdie groep persone ook stres kan ervaar en stressimptome kan selfs intensifiseer 

omdat die onderwerksame werker vasgevang in sy situasie kan voel. Briar (1988: 12) is van 

mening dat afgesien van die feit dat meer mense as ooit tevore in die VSA werk, bet die groei 

van swak-betaalde werke die lewenstandaard negatief beiilvloed en meer gesinne in 'n 

ekonomies-verswakte posisie gedompel. Die afleiding kan dus gemaak word dat 'n swak

betaalde werk nie noodwendig 'n oplossing vir werkloosheid is nie en dat so 'n werk stres kan 

vererger. 
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Wat die simptome van stres by die werklose betref wys Briar (1988: 2) en Keefe (1984: 265) 

daarop dat fisiese simptome soos verboogde bloeddruk, bartritme en bloedcbolestrolvlakke 

voorkom. Psigiese en gedragsimptome wat by die werklose voorkom sluit in woede, 

sk:uldgevoelens, bekommernis, verlies aan identiteit, bekommernis en onsekerheid oor die 

toekoms, selfmoord, eet- en slaapversteurings en alkobolmisbruik. 

Die stres wat met werkloosbeid gepaard gaan vind ook neerslag in die gesinslewe van die 

werklose. Pearlin en Turner (1987: 154-155) is van mening dat werkloosheid 'n reeks van 

prosesse in die gesin ontlok wat 'n nadelige impak op die gesinsverhoudinge kan he. 

Byvoorbeeld sal 'n werklose vader homself terugtrek van gesinsverhoudinge en/of die 

gesinslede strenger dissiplineer. Werkloosheid kan ook lei tot eggenote- en 

kindermishandeling, konflik en gesinsgeweld en egskeiding. Hierdie versteurde 

gesinsverhoudings kan weer op hulle beurt lei tot sekondere stressors. Keefe (1984: 265) 

beklemtoon dat maatskaplike ondersteuning die gevolge van stres by die werklose kan buffer 

en verminder en die persoon so help om dit beter te banteer. 

Om 'n werk te verloor is nie slegs 'n dramatiese en traumatiese lewensgebeurtenis nie maar dit 

bet die akk:umulasie van 'n verskeidenheid van ander stressors tot gevolg. 'n Belangrike 

hulpbron in die funksionering van die persoon val weg wanneer by sy werk verloor. In die lig 

van die model van ekologiese kongruensie kan werkloosheid gesien word as 'n waardevolle 

hulpbron wat wegval en nie meer in die behoeftes kan voorsien nie. 'n Stresreaksie sal 
noodwendig volg. 

b. Stres by die persone wat materiele nood ervaar 

Finansiele nood en finansiele probleme word deur verskillende navorsers aangedui as oorsake 

van stres. Uitgebreide kwantitatiewe ondersoeke wat onder andere na finansiele stres in die 

Suid-Afrikaanse samelewing ondemeem is (Erasmus 1987; Olivier 1989) wys daarop dat 

ekonomies-verwante stressors 'n groot rol in die veroorsaking van strestoestande speel. In 'n 

landswye ondersoek (Olivier 1989: 26) wat in 1985 en 1986 onder alle bevolkingsgroepe in 

Suid-Afrika gedoen is, is bevind dat 38,6% van die blankes, lndiers en kleurlinge finansiele 

probleme ondervind wat stres by hulle tot gevolg bet. Wat die stedelike swartmense betref is 

bevind dat 60,6% finansiele probleme ondervind wat stres by hulle veroorsaak. Sedert die 

middel tagtigerjare bet die ekonomiese situasie in Suid-Afrika verder versleg en kan verwag 

word dat meer mense in die begin van die negentigerjare finansiele probleme ervaar. 

Geldenhuys ( 1989: 80) konstateer dat mense van alle kante gedruk word deur rentekoerse, 

inflasie, verminderde koopkrag en dat 'n besoek aan die supermark stresvol kan wees. Ander 

finansiele stressors wat ervaar word (Briar 1988: 12; Roos & Moller 1988: 30) sluit in 
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probleme om rekeninge te betaal, verlies aan inkomste, kontantvloeiprobleme, werkloosheid 

en onderwerksaamheid (underemployment). In 'n ondersoek na finansiele stres onder blankes, 

bet Erasmus (1987: 43) gevind dat voedsel, klerasie, munisipale onkostes, vervoerkostes, 

versekeringsgelde en onvoorsiene uitgawes belangrike stresbronne is. Khumalo (1989: 46) wys 

op die verskeidenheid en hoe intensiteit van stressors wat deur swart mense in die Suid-Afrika 

ervaar word. Dit sluit in stressors soos die terugbetaling van huisverbande en talle 

huurkoopkontrakte wat aangegaan is. Insidente van selfmoord wat by swart mense voorkom 

kan aan finansiele stressors wat hulle ervaar toegeskryf word. Olivier (1989: 27) bevestig dat 

behuising 'n besonder groot probleemarea vir stedelik swartmense is en dat 33,9% van 

stedelike swart mense aangedui bet dat hulle oor geen vorm van geld beskik om akkommodasie 

te bekom nie. 

Daar bestaan min twyfel dat hoe finansiele eise en min ekonomiese hulpbronne om in die eise 

te voorsien, 'n chroniese strestoestand ontlok met die gepaardgaande stressimptome. Marciniak 

(1984: 163) en Tableman, Marciniak, Johnson & Rodgers (1982: 357) bevestig dat hoe 

stresvlakke by persone uit lae inkomstegroepe voorkom. Dit is die lae-inkomste vroue met 

jong kinders wat veral kwesbaar is. In 'n ondersoek deur Tableman et al ( 1982: 357) is 

gevind dat persone uit lae · inkomstegroepe van hanteringsresponse gebruik maak wat stres 

vererger in plaas van verminder. Hierdie groepe ervaar veelvoudige stressors wat manifesteer 

in talle stressimptome. 

Werkloosheid en finansiele probleme neem steeds in omvang toe. Dit is veral die persone in 

die gemeenskap wat oor min bronne beskik om die finansiele eise die hoof te hied wat 

kwesbaar is. Die beheer van finansiele stressors word bemoeilik deur die feit dat dit 

hoofsaaklik deur ekonomiese kragte wat op makro-vlak gelee is in stand gehou word. 'n 

Verdere kompliserende faktor is dat finansiele probleme langdurig kan wees en chroniese stres 

tot gevolg kan he. 

2.3.5 Stres by die wetsoortreder 

Om met die gereg te bots kan 'n onaangename en selfs dramatiese gebeurtenis vir die persoon 

wees. Roos en Moller (1988: 30) onderskei tussen verskillende stressors wat met die gereg in 

verband staan. Dit wissel van 'n geringe wetsoortreding soos 'n verkeersboete, tot die 

betrokkenheid by 'n verhoor en die oplegging van 'n vonnis wat 'n boete, opgeskorte vonnis 

of gevangenisstraf kan insluit. 

Aanhouding in die gevangenis kan as 'n dramatiese en stresvolle lewensgebeurtenis beskou 

word. Mackenzie & Goodstein (1986: 214) beklemtoon dat aanhouding in die gevangenis 

beleef word as niters veeleisend en bedreigend wat hoe stresvlakke tot gevolg kan he. 
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Lowenstein (1884: 700-701) is van mening dat dit nie slegs die gevangene is wat aan stressors 

blootgestel word nie maar dat die gesinslede van die gevangene ook aan die lewensgebeurtenis 

blootgestel word en stres kan ervaar. 

Botsing met die gereg soos byvoorbeeld 'n verkeersboete kan geringe implikasies inhou en kan 

as deel van die daaglikse probleme ervaar word. Oortreding van landswette kan egter ook 

ingrypende gevolge vir 'n persoon en sy gesin inhou. Hofsake van 'n meer ernstige aard kan 

lank en uitgerek wees wat intense druk en onsekerheid by die beskuldigde, sy gesin en in 'n 

mindere mate by getuies tot gevolg bet. Die oplegging van gevangenisstraf kan baie stres vir 

die persoon en sy gesin tot gevolg he omdat 'n verskeidenheid van hulpbronne soos 'n 

inkomste en die selfbeeld in gedrang kom. Dit is veral die gevolge van gevangenistraf wat 'n 

reeks van chroniese stressors tot gevolg kan he. Die oplegging van vonnisse soos boetes en 

gemeenskapsdiens hou die voordele in dat die persoon nie uit die gemeenskap verwyder word 

nie en dus oor die potensiaal beskik om 'n verskeidenheid van hulpbronne soos 'n werk en 'n 

inkomste te kan behou. Hierdie vonnisse stel egter steeds eise aan die persoon wat stres oor die 

langtermyn kan veroorsaak. 

2.4 'N STRESMODEL VIR MAATSKAPLIKE WERK 

In die voorafgaande bespreking is aandag gegee aan stres as 'n menslike verskynsel deur te 

verwys na die ontwikkeling van verskillende stresteoriee en -modelle met die verloop van jare. 

'n Oorsig is gegee van die uiteenlopende aard van stressors, die stresreaksie of stressimptome 

en hanteringsresponse wat op 'n strestoestand volg. Daarna is die fokus geplaas op die 

stresverskynsel soos dit manifesteer by die klientegroepe waarmee die maatskaplike werker as 

professionele persoon in aanraking kom of kan kom. In hierdie bespreking is aangetoon dat 

stres wel 'n realiteit in die lewens van die klientsisteem van die maatskaplike werker is. Met 

die inligting oor stres as 'n algemene verskynsel en stres as 'n verskynsel by die klientsisteem 

as agtergrond, het die navorser gepoog om 'n gei'ntegreerde stresmodel vir die gebruik in 

maatskaplikewerk-hulpverlening, daar te stel. 

Vir enige model om aanvaarbaar binne die maatskaplike werk te wees moet dit kongruent wees 

met die heersende uitgangspunte van die professie. Sonder om die belangrike bydraes van 

teoretici deur die jare te onderskat, kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat die 

ekologiese sisteemmodel die benadering is wat as die rigtingwyser vir die modeme 

maatskaplike werk dien. Die persoon-en-omgewing konstellasie is nie nuut in maatskaplike 

werk nie. Dit is egter die baanbrekerswerk van Carl B Germain (1973) in die vroee 

sewentigerjare wat die ekologiese perspektief sterk na vore laat kom het. Hepworth en Larsen 

(1990: 16-18) dui aan dat die ekologiese sisteemmodel die benadering is wat die ander modelle 

van hulpverlening in maatskaplike werk integreer. Die ekologiese sisteemmodel postuleer dat 
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individue betrokke is by konstante transaksies met ander mense en met ander sisteme in die 

omgewing en dat hierdie sisteme en persone mekaar wederkerig beinvloed. Volgens die model 

vereis die bevrediging van behoeftes die beskikbaarheid van voldoende hulpbronne in die 

omgewing en positiewe transaksies tussen persone en hulle omgewings. Vanuit die ekologiese 

sisteemperspektief stel Hepworth en Larsen (1990: 17) hulle standpunt soos volg: 

"Gaps in the environmental resources, deficiencies in individuals who need or utilize these 

resources, or disfunctional transactions between individuals and environmental systems block 

the fulfillment of human needs and lead to stress or impaired functioning." 

Vanuit die ekologiese sisteemmodel word die bantering van stres gesien as pogings wat gerig 

word op die bevrediging van behoeftes. Hepworth en Larsen (1990: 17) is van mening dat 

maatskaplike werk gerig is op hulp aan persone om wyses te vind om in hulle behoeftes te 

voorsien deur hulle te koppel aan hulpbronne, hulpbronne te ontwikkel, die ontwikkeling van 

mense se vermoe om hulpbronne te benut te ontwikkel en om omgewingseise te hanteer. 

Na die bestudering van die verskillende resente stresmodelle bet die navorser tot die 

gevolgtrekking gekom dat die modelle wat die verskillende komponente van die 

gekompliseerde stresverskynsel integreer en die transaksionele aard van die stresproses 

beklemtoon, die mees akkurate en bruikbare stresmodelle is. Stresmodelle wat in 'n groot mate 

aan hierdie vereistes voldoen en wat kongruent met die ekologiese sisteem model blyk te wees, 

is die model van bewaring van hulpbronne en die model van ekologiese kongruensie wat deur 

Hobfoll (1988) ontwikkel is. (Kyk afdeling 2.2.1 vir 'n uiteensetting van die model van die 

bewaring van hulpbronne en ekologiese kongruensie.) 

Die model van bewaring van hulpbronne ( Hobfoll 1988) berus op die uitgangspunt, dat mense 

'n aangebore sowel as 'n aangeleerde begeerte bet om die kwaliteit en kwantiteit van hulle 

hulpbronne te bewaar en om enige omstandighede wat die sekuriteit van hierdie hulpbronne 

bedreig, te beperk. Stres word gesien as 'n reaksie op 'n omgewing waar daar (1) die 

bedreiging van die netto verlies van hulpbronne bestaan, (2) 'n werklike netto verlies van 

hulpbronne bestaan en (3) 'n gebrek aan wins na die belegging van hulpbronne bestaan. Die 

model van ekologiese kongruensie sluit aan en komplimenteer die model van bewaring van 

hulpbronne deurdat dit fokus op die bantering van stres. Die essensie van die model van 

ekologiese kongruensie is dat dit die hoofparameters wat by die proses van die bantering of 

weerstand teen stres teenwoordig is, omlyn en die interaksie tussen hierdie parameters aantoon. 

In die model van ekologiese kongruensie word daar van die standpunt uitgegaan dat 

hulpbronne stressimptome sa1 vermeerder, verminder of geen effek daarop sa1 he nie na mate 

die hulpbronne, eise en behoeftes bevredig of nie bevredig. Hierdie passing van hulpbronne en 

eise sa1 beinvloed word deur die verloop van tyd, die lewensfase waarin die persoon verkeer, 
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die persoon se waardesisteme en die persepsie (interpretasie) van die eise, behoeftes en 

hulpbronne. 

Met die voorafgaande teoretiese uitgangspunte as agtergrond, het die navorser gepoog om 'n 

gemtegreerde stresmodel met 'n interaksionele karakter wat kongruent is met die ekologiese 

sisteemmodel vir gebruik in maatskaplike werk daar te stel. Die model is skematiese in figuur 

2 .16 uiteengesit. 

In die skematiese uiteensetting (figuur 2.16) is gepoog om die verskillende parameters wat by 

die proses van stres en streshantering betrokke is te akkommodeer. Die model impliseer dat 

wanneer die individu, 'n gesin, groep of 'n gemeenskap oor bulpbronne beskik en die 

hulpbronne deur die persone betrokke in die lig van die eise wat aan hulle gestel word en hulle 

behoeftes as funksioneel en doeltreffend geinterpreteer word (persepsie), daar 'n passing of 

balans sal bestaan tussen hulpbronne aan die een kant en beboeftes en eise aan die ander kant. 

Dit is egter nie 'n statiese aangeleentheid nie maar wel 'n dinamiese en voortdurend 

veranderende verhouding wat tussen behoeftes/eise en bulpbronne bestaan. Om hierdie staat 

van relatiewe balans te behou verg inspanning wat gesien kan word as "eustres" of "positiewe 

stres". Die persoon beleef dat by in beheer van sy situasie is en hierdie belewenis van 

bemeestering sal die ontwikkeling van skadelike stressimptome grootliks teenwerk. 

Terselfdertyd kan die akkumulasie van hulpbronne plaasvind wat "gestoor" kan word vir latere 

gebruik wanneer behoeftes of lewenseise dit vereis. 

Wanneer daar egter 'n toestand van wanbalans of 'n duidelike diskrepans tussen hulpbronne en 

eise/behoeftes bestaan en tussenkomende parameters soos persepsie, waardes, tydsverloop en 

ontwikkelingsfase nie die wanbalans tot 'n relatiewe balans herstel nie, sal 'n aanhoudende 

strestoestand met gepaardgaande stressimptome ontstaan. Dit is egter belangrik om in gedagte 

te hou dat die verhouding tussen bogenoemde parameters nie linier gesien moet word nie. 

Byvoorbeeld kan persepsie 'n belangrike rol speel in die persoon se interpretasie van 'n verlies 

aan hulpbronne. Persepsie kan egter opsigself 'n eis verteenwoordig waar 'n persoon 

byvoorbeeld homself as "perfek" sien en hoe eise aan homself stel. Die interaktiewe aard van 

die parameters moet beklemtoon word. 
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Stressors kan dus gesien word as omstandighede wat inherent is aan die interaksie tussen 

hulpbronne en eise/behoeftes. Byvoorbeeld sal 'n lewensgebeurtenis soos egskeiding nie net 

bykomende en andersoortige behoeftes en eise na vore bring nie, maar ook implikasies he vir 

die voortbestaan en effektiwiteit van sekere hulpbronne. Stressors kan gekategoriseer word as 

lewensgebeure wat dramaties is met verrykende implikasies vir 'n individu, gesin of 'n 

gemeenskap. Verder bestaan daar daaglikse probleme wat gesien kan word as "lae-gradige" en 

aanhoudende stressors wat eweneens hoe stresvlakke tot gevolg kan he. 

Wat die simptoomdimensie betref, kan daar onderskei word tussen korttermyn- en langtermyn 

response. Die menslike liggaam toon veral korttermyn response wat "ontwerp" is om die veg

en-vlug reaksie te akkommodeer. Die meeste van die aanvanklike voordele wat hierdie reaksies 

vir die mens ingehou het, is nie meer in die modeme samelewing relevant nie. Die liggaam 

reageer steeds op 'n "prehistoriese" wyse en 'n aanvanklike stresoorlewingsmeganisme word 

nou 'n oorsaak van 'n reeks van stressimptome en skadelike siektetoestande wat die 

funksionering van die mens inkort. 

Benewens die liggaamlike gevolge van stres, kom emosionele-, kognitiewe- en 

gedragsimptome ook na vore. Die betekenis van simptome is daarin gelee dat dit 'n aanduiding 

kan gee van die aanwesigheid van 'n strestoestand. Verder is dit belangrik om te let op die 

implikasies van die simptome self vir die funksionering van die sisteem. Byvoorbeeld sal 

simptome soos voortdurende slaaploosheid, hoofpyn en temeergedruk:theid implikasies he vir 

die persoon se funksionering in sy gesin en by die werk, wat weer sekere hulpbronne in 

gedrang kan bring. Simptome kan dus oorsake of stressors word. K yk die terugvoerlusse 

tussen stressimptome en hulpbronne asook stressimptome en behoeftes/eise in figuur 2.16. Die 

verskynsel van sikliese kousaliteit moet hier beklemtoon word. 

Tyd as dimensie van die stresmodel lewer 'n belangrike bydrae in die verklaring van sekere 

stresverwante probleme. Eerstens verwys tyd na die verloop van tyd voor en na die voorkoms 

van die stressor. Hierdie aspek is veral by die begryping en assessering van die impak van 

lewensgebeure relevant. Tweedens verwys tyd na die fase van emosionele- en fisiese 

ontwikkeling waarin die individu en die gesin verkeer. Byvoorbeeld sal die impak van 'n 

chroniese siekte op jong volwassenes as broodwinners van 'n gesin met jong kinders verskil 

van die impak van so 'n siekte op die middeljarige persoon wie se kinders reeds die huis 

verlaat het. Die belangrikheid van die rol van individuele en gesinsontwikkeling word vir 'n 

geruime tyd al in maatskaplike werk beklemtoon. 

Die waardedimensie verwys na die aspekte wat individue, groepe en gemeenskappe as van 

waarde en as belangrik beskou. Waardes impliseer dat 'n stel standaarde bestaan wat die 

individu, gesin en groep sal gebruik om die omgewing aan te meet. Die interaksie tussen 
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persoon en omgewing en dus die wyse waarop hulpbronne en eise/behoeftes gesien word, 

word deur die heersende waardes bemvloed. Wanneer die stresproses geassesseer word moet 

die rol wat waardes speel nie buite rekening gelaat word nie. 

Die rol van persepsie is veral in die sielkundige stresteoriee beklemtoon. Persepsie word gesien 

as die denkprosesse wat betrokke is by betekenisgewing of interpretasie van, binne die konteks 

van hierdie model, die behoeftes/eise en hulpbronne. Die belangrike invloed wat persepsie op 

al die ander dimensies van die stresproses het moet nie onderskat word nie. Kognitiewe 

prosesse in die vorm van negatiewe of irrasionele selfspraak, kan opsigself as stressors 

fungeer. Dit is egter belangrik dat die rol van interpretasie nie oorbeklemtoon moet word nie. 

Dit kan aanleiding gee tot 'n aanname dat die totale stresverskynsel slegs in die gedagtewereld 

("all in the mind") is. Daar bestaan objektiewe werklikhede soos ernstige gebreke aan 

hulpbronne in sekere gemeenskappe wat nie reg of weg "gedink" kan word nie. Persepsie speel 

wel 'n belangrike rol in die wyse waarop die oplossing van die probleme benader kan word. 

Persepsie is 'n belangrike samebindende faktor tussen die verskillende dimensies van die 

stresmodel. 

Na die bestudering van die stresverskynsel by verskillende klientsisteme kom die navorser tot 

die gevolgtrekking dat die voorgestelde model wel as verwysingsraamwerk vir die verklaring 

van die stresverskynsel by klientsisteme kan dien. Werkloosheid wat by die broodwinner van 

'n gesin ontstaan kan as 'n voorbeeld geneem word. Om 'n betrekking te verloor is objektief 

gesien, 'n bedreiging wat die netto verlies aan die spesifieke hulpbron maar ook ander 

hulpbronne impliseer. Werkloosheid is nie slegs 'n dramatiese lewensgebeurtenis nie, maar 

kan die akkumulasie van 'n verskeidenheid van kleiner stressors tot gevolg he. Die persoon 

wat talle pogings aanwend om werk te bekom en nie daarin slaag nie, bevind horn in die 

situasie waar daar 'n gebrek aan wins is, na die investering van hulpbronne. 

In hierdie verband sal die tyd wat verloop bet na die afdanking ook in ag geneem moet word. 

Kort na die gebeurtenis kan verwag word dat die persoon in 'n fase van skok verkeer. Maande 

later en na talle onsuksesvolle pogings om werk te kry kan die stressimptome en skadelike 

nagevolge van die chroniese strestoestand verwag word. Die fase van ontwikkeling waarin die 

persoon verkeer asook die fase waarin die gesin is, sal 'n invloed uitoefen op die totale 

stresproses. Vir die broodwinner in die vroee middeljare wat reeds vir 'n aantal jare energie in 

'n werk bele het en wie se kinders reeds in die adolessentefase is, kan afdanking 'n ander 

betekenis he as vir 'n ander persoon in 'n ander ontwikkelings- en gesinsfase. 

Waardes kan 'n belangrike invloed op die werklose persoon se stresbelewenis he. Indien die 

persoon in die voorbeeld ekonomiese onathanklikheid, selfstandige voorsiening in 

gesinsbehoeftes en materiele welvaart as belangrik in sy lewe beskou, kan 'n stressor soos 
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werkloosheid traumaties deur horn ervaar word omdat belangrike waardes in sy lewe bedreig 

word. Die persoon se vermoe om nuwe hulpbronne, veral in die vorm van maatskaplike 

ondersteuning te soek, kan in die lig van sy siening van onathanklikheid stresvol wees. 'n 

Aspek wat nou by waardes aansluit is persepsie. Die wyse waarop die persoon die stressor van 

werkloosheid asook die eise, behoeftes en hulpbronne wat daarmee saamgaan interpreteer, sal 

in 'n groot mate die intensiteit en die duur van die stresreaksie sowel as die hanteringsresponse 

bepaal. Byvoorbeeld sal die persoon meer stres ervaar as hy die situasie interpreteer as 'n 

totale ineenstorting van sy bevoegdheid, eie-waarde en status. 

Al die dimensies soos aan die hand van die voorbeeld van die werklose persoon bespreek, kan 

stressimptome in die hand werk. So kan simptome van swak konsentrasie en 

temeergedruktheid verrykende implikasies vir probleemoplossing (in hierdie geval om 'n ander 

werk en inkomste te bekom) en die huweliks- en gesinsverhoudinge he. Stressimptome kan op 

hulle beurt nuwe stressors word en die stresproses in stand hou. 

Die stresmodel wat voorgestel word kan vir die maatskaplike werker van nut wees om die 

stresverskynsel by klientsisteme te ondersoek en te assesseer. Die transaksionele aard van die 

model is kongruent met die heersende denkrigtings in maatskaplike werk. In hoofstuk 4 word 

die fokus geplaas op die moontlikhede dat hierdie stresmodel aangewend kan word in die 

hulpverlening deur maatskaplike werkers aan klientsisteme wat stres ervaar. 

2.5 SAMEVA TTING 

Die doel van hierdie hoofstuk is eerstens om die gekompliseerde verskynsel, stres, vanuit 

verskillende teoretiese perspektiewe te bestudeer. Hierdie teoretiese agtergrond is geintegreer 

om 'n model te selekteer wat as teoretiese uitgangspunt vir die ondersoek as geheel gedien bet. 

'n Tweede oogmerk van die hoofstuk is om 'n ontleding te maak van die teoriee en empiriese 

bevindings wat bestaan oor stres as 'n verskynsel by die klientsisteem van die maatskaplike 

werker. 

In hierdie hoofstuk is die fokus geplaas op die waarde en die leemtes van verskillende 

stresteoriee en -modelle wat gedurende die afgelope tien tot vyftien jaar ontwikkel is. Dit sluit 

in die fisiologiese stresteoriee (byvoorbeeld die Selye se algemene-aanpassingsindroom en die 

respons- en stimulus-gebaseerde modelle), die sielkundige stresteoriee (byvoorbeeld die psigo

analitiese model, die kognitiewe benadering, die stimulus- of inligtingladingsmodel en 

stresmodelle van kontrole en voorspelbaarheid en modelle van aanpassing en bantering van 

stres), die sosio-emosionele-komponent model, die transaksionele stresmodel, die 

psigosomatiese stresmodel, Cottington en House se paradigma vir stresnavorsing, die model 

van bewaring van hulpbronne en ekologiese kongruensie. 
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Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat die modelle van die bewaring van hulpbronne en van 

ekologiese kongruensie een van die mees omvattende en multi-dimensionele stresmodelle 

daarstel wat tot op datum ontwikkel is. Die meeste leemtes van die stresmodelle wat voor die 

middel van die tagtigerjare ontwikkel is, word in hierdie modelle ondervang. Die model van 

ekologiese kongruensie slaag goed daarin om die "persoon-in-omgewing" perspektief te behou 

sonder om die essensiele komponente wat 'n rol in die stresproses speel te ontken. Die 

belangrikste bydrae wat die model van ekologiese kongruensie lewer is daarin gelee dat dit die 

multi-dimensionele aard van die stresverskynsel sowel as die interaksioriele aard van die 

verskynsel beklemtoon. Die leemtes van die ouer stresmodelle was juis in hulle eensydigheid 

en liniere aard gelee en die model van ekologiese kongruensie ondervang hierdie leemtes. 

Hoewel die model van ekologiese kongruensie 'n relatief nuwe model is wat nie aan 

uitgebreide empiriese ondersoek blootgestel is nie, bet die navorser tot die gevolgtrekking 

gekom dat hierdie model belofte inhou om as agtergrond te dien vir die beskrywing en 

verklaring van die stresverskynsel. 

In die bespreking van stressors of oorsake van stres is daar tot die gevolgtrekking gekom dat 

wanneer stressors in mense se lewens geassesseer word, daar in die eerste plek nie slegs na die 

dramatiese en voor die handliggende lewensgebeure gelet moet word nie, maar dat die meer 

subtiele en alledaagse "klein jakkalsies" of daaglikse probleme 'n belangrike rol in die 

veroorsaking van stres speel. Stressors kom in die persoon (persoonlikheid, kognitiewe 

prosesse, gedragspatrone, biologiese en fisiologiese prosesse) sowel as in die omgewing 

(lewensgebeure, daaglikse probleme, frustrasie en deprivasie) voor. 

Wat stressimptome betref, is aangedui dat simptome in die fisiologiese-, affektiewe- en 

kognitiewe vlakke van funksionering manifesteer en dat die simptome ook in die optrede of 

gedrag van 'n persoon na vore kan kom. Simptome kan die totale funksionering van die 

individu bei'nvloed. Simptome kan manifesteer as korttermyn verskynsels wat spontaan kan 

verdwyn wanneer die stressituasie ontlont is. Andersyds kan simptome langdurig deur die 

aanhoudende ontlokking van die stresrespons in stand gehou word. Hoewel stressimptome 

gesien kan word as die uitkomste van die stresproses, kan die simptome opsigself stressors 

vorm. 

Die belangrikheid van die rol van hanteringsresponse, is in die bespreking van die bantering 

van stres, beklemtoon. Die uitkoms van die stresproses hang in 'n groot mate af van die 

hanteringsgedrag wat gerig kan wees op die stressor, die interpretasie van die stressor en die 

stressimptome self. Hanteringsresponse is egter nie noodwendig aanpassend van aard nie en 

kan hierdie response van so aard wees dat dit wanaanpassing in die hand werk. 
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In die afdeling wat handel oor stres as 'n verskynsel by die klientsisteem, is daar vanuit die 

bestaande literatuur 'n studie gemaak van die stresverskynsel soos dit manifesteer in 

klientsisteme waarop die dienste van maatskaplike werkers gefokus is. Die studie is afgebaken 

tot die lewensfase van volwassenheid en is die keuse van die klientsisteme wat in hierdie 

afdeling bespreek is, gebaseer op die verskillende diensvelde (bejaardes uitgesluit) wat 

onderskei word. In hierdie verband is die fokus geplaas op die gesinslewe, 

liggaamlik/verstandelik siek en gestremde persone, die alkohol- en dwelmathanklike, werklose 

persone en persone wat materiele nood ervaar en die wetsoortreder. Daar is oorsigtelik verwys 

na die aard van stressors, die gevolge van stres vir die spesifieke klientsisteme en die 

hanteringresponse en ondersteuning wat by die sisteme voorkom. In hierdie bespreking is 

aangetoon dat stres wel 'n realiteit in die lewens van die klientsisteem van die maatskaplike 

werker is. 

Met die inligting oor stres as 'n algemene verskynsel en stres as 'n verskynsel by die 

klientsisteem as agtergrond, bet die navorser gepoog om 'n geintegreerde stresmodel vir die 

gebruik deur die maatskaplike werk daar te stel wat kongruent is met heersende uitgangspunte 

van die maatskaplikewerk-professie. Die ekologiese sisteemmodel is aangedui as die 

benadering wat as die rigtingwyser vir die modeme maatskaplike werk dien. 'n Geintegreerde 

stresmodel met 'n interaksionele karakter wat kongruent is met die ekologiese sisteemmodel is 

daargestel. 

Die model impliseer dat wanneer die individu, 'n gesin, groep of 'n gemeenskap oor 

hulpbromie beskik en die hulpbronne deur die persone betrokke, in die lig van die eise wat aan 

hulle gestel word en hulle behoeftes as funksioneel en doeltreffend geinterpreteer word 

(persepsie), daar 'n passing of balans sal bestaan tussen hulpbronne aan die een kant en 

behoeftes en eise aan die ander kant. Wanneer daar egter 'n toestand van wanbalans of 'n 

duidelike diskrepans tussen hulpbronne en eise/behoeftes bestaan en tussenkomende parameters 

soos persepsie, waardes, tydsverloop en ontwikkelingsfase nie die wanbalans tot 'n relatiewe 

balans herstel nie, sal 'n aanhoudende strestoestand met gepaardgaande stressimptome 

ontstaan. Binne hierdie konteks kan stressors gesien word as omstandighede wat inherent is aan 

die interaksie tussen hulpbronne en eise/behoeftes. 

Die stresmodel wat voorgestel is kan vir die maatskaplike werker van nut wees om die 

stresverskynsel by klientsisteme te ondersoek en te assesseer. Die transaksionele aard van die 

model is kongruent met die heersende denkrigtings in maatskaplike werk. 
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HOOFSTUK3 

DIE YOORKOMS YAN STRES BY KLieNTE EN NIE-KLleNTE: 
'N VERGELYKING 

3.1 INLEIDING 

Die doelstellings van hierdie studie is afgestem op drie sentrale temas naamlik (1) die 

analisering van die problematiek van stres by die klientsisteem, (2) die ontwikkeling van 'n 

model vir die implementering van 'n streshanteringsprogram en (3) die evaluering van die 

program. 

In die vooraf gaande bespreking is daar reeds begin om die fokus op die analisering van die 

problematiek van stres by die klientsisteem in die algemeen te plaas, deur 'n 

literatuurondersoek te ondemeem. In hierdie hoofstuk word die studie na stres by die 

klientsisteem voortgesit, deur 'n beskrywing te bied van die empiriese bevindings wat spruit 

uit 'n ondersoek na stres by geselekteerde klientsisteme. 

Ten einde stres by klientsisteme te ondersoek, is besluit om die voorkoms en intensiteit van 

stres eerstens in 'n afgebakende geografiese gebied te ondersoek (nie-kliente), tweedens is 'n 

ondersoek ondemeem na stres by geselekteerde groepe kliente, wat ten tye van die ondersoek, 

aan die hulpverleningsprogram van 'n maatskaplike werker onderworpe was. Laastens is die 

twee groepe naam1ik kliente en nie-kliente, met mekaar vergelyk. 

3.2 STRES BY NIE-KLieNTE 

3.2.1 Keuse van geografiese gebied 

Daar is van die standpunt uitgegaan dat 'n gemeenskap waarin daar 'n relatief hoe frekwensie 

van maatskaplike probleme voorkom bestudeer moet word. So 'n gemeenskap kan enersyds 

dien as 'n geskikte vergelyking vir data wat ten opsigte van kliente ingesamel is en andersyds 

kan daar ook spesifiek gelet word op die voorkoms van stres in die spesifieke gemeenskap. 

Waar problematiese stresvlakke gevind word, kan die nodige intervensiestrategiee voorgestel 

word. 

Die geografiese gebied (gemeenskap) wat bestudeer is, is ongeveer vyftien kilometer vanaf die 

stadskem gelee en word as 'n voorstad van die groter metropolitaanse gebied beskou. Die 

voorstad (gemeenskap) bestaan uit 715 wooneenhede. Hierdie eenhede sluit 23 sub-ekonomiese 
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woonstelle vir bejaardes, 79 woonstelle en 613 woonhuise in. Die gebied word gekenmerk 

deur die opmerklike aantal oop erwe wat redelik onversorg tussen beboude areas gevind word. 

Hoewel daar nie 'n groot verskeidenheid besigheidsbedrywighede in die gemeenskap is nie, is 

dit naby 'n ander voorstad gelee waar 'n verskeidenheid van besigheidsdienste voorsien word. 

Die keuse van die gemeenskap is beinvloed deur die navorser se ervaring as maatskaplike 

werker in die groter stedelike gebied. Hoewel hierdie gemeenskap nie die enigste area in die 

stedelike gebied is met 'n relatief hoe frekwensie van maatskaplike probleme nie, is dit wel 

deur verskillende maatskaplike werkers wat in die area werksaam is bevestig, dat die 

meerderheid van die inwoners van hierdie gemeenskap probleme in hulle maatskaplike 

funksionering beleef. 

In die tweede plek is die keuse van die gemeenskap beinvloed deur praktiese oorwegings. Die 

gemeenskap was fisies maklik bereikbaar vir die navorser wat self al die veldwerkaktiwiteite 

uitgevoer bet. Dit is belangrik om daarop te let dat die navorser se keuse van die gemeenskap 

geensins daarop gemik was om die spesifieke gemeenskap te etiketteer of te kategoriseer as 'n 

probleemgemeenskap nie. 

3.2.2 Historiese oorsig van die gemeenskap 

Die arm-blankevraagstuk en gepaardgaande ontvolking van die platteland in die dertigerjare, 

bet sterk neerslag gevind in die gemeenskap wat bestudeer is. Uit 'n historiese analise (1915 

tot die sewentigerjare) wat deur die Departement Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke 

(1989: 93-112) met betrekking tot die gemeenskap gemaak is, kan tot die volgende 

gevolgtrekkings gekom word: 

'n Gebrek aan geografiese mobiliteit is by inwoners aangetref. Gebrekkige selfvertroue 

en tekorte aan sosiale vaardighede kan beskou word as die grootste oorsake vir die 

immobiliteit. Inwoners was dan ook geneig om met mekaar in die huwelik te tree en 

hulleself na die huwelik in die gemeenskap te hervestig. 

Hoewel daar bewyse gevind kan word dat dit met die loop van jare verminder bet, bet 

daar 'n duidelike stigma aan die gemeenskap gekleef. Dit blyk dat daar vir talle jare 

sosiaal teen die inwoners van die gemeenskap deur inwoners van die groter stedelike 

gebied en spesifiek die nabygelee woongebiede, gediskrimineer was. Byvoorbeeld was 

ouers uit naburige woongebiede huiwerig, om hulle kinders na skole te stuur waar daar 

"te veel" kinders was wat van die gemeenskap onder bespreking afkomstig is. 

Die voorkoms van turfgrond in die meerderheid van die woonerwe, bet deur die jare tot 

gevolg gehad dat huise voortdurend en ernstig gebars bet. Die instandhouding bet groot 

finansiele implikasies vir die inwoners gehad en die markwaarde van eiendomme was 

gevolglik laag. Die streng bouregulasies van die stadsraad waaronder die gemeenskap 
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geresorteer bet, bet die bou van bouthuise wat meer bestand teen die bewegende turf 

sou wees, verbied. Hierdie burokratiese rigiditeit bet 'n rol gespeel in die fisiese verval 

van die gemeenskap wat tot vandag nog implikasies vir die funksionering van die 

inwoners bet. 

Armoede is 'n tema wat deurgaans in die geskiedkundige ontwikkeling van die 

gemeenskap gevind word. In die dertigerjare was ernstige armoede en ondervoeding 

van kinders 'n algemene probleem in die gemeenskap. Verbale van emstige 

woningnood en tydelike sinkstrukture, kan vergelyk word met die verskynsel van 

plakkerskampe wat in modeme tye opgerig word. Selfs na die relatiewe voorspoed wat 

na die Tweede Wereldoorlog gevolg bet, het armoede steeds in die gemeenskap 

voorgekom. Verskynsels soos werkloosbeid, onvoldoende inkomste, fisiese 

agteruitgang van wonings en ondervoeding van veral kinders, ongeletterdheid en 

drankmisbruik was steeds aan die orde van die dag. 

Hulpverleningsprogramme wat in daardie jare geloods was, was hoofsaaklik op die 

gevolge van armoede gerig. Welsynsinstansies, kerkorganisasies en skole het veral 'n 

bydrae gelewer in die vorm van die daarstelling van voedingskemas en die lewering van 

maatskaplikewerk-dienste. 'n Besonder relevante aspek wat met betrekking tot die 

welsynsisteem van die voor-sewentigerjare na vore kom, is dat die welsynsinstansies 

wat in die gemeenskap werksaam was, gereeld (twee keer per maand) 

koordineringsvergaderings gebou het en daardeur die effektiwiteit van 

bulpverleningspogings in die gemeenskap verhoog het. Hierdie kontak: is later deur die 

instansies verbreek. 

Uit die beknopte oorsig van die historiese ontwikkeling van die gemeenskap kan tot die 

gevolgtrekking gekom word dat stres as 'n verskynsel reeds vroeg in hierdie eeu sy verskyning 

in die betrokke gemeenskap gemaak bet. Die wanbalans tussen hulpbronne aan die een kant en 

eise en beboeftes aan die antler kant, het histories duidelik gemanif esteer in armoede en 

maatskaplike probleme in die gemeenskap. Hierdie toestande is verder vererger deur die 

geografiese en sosiale isolasie van die gemeenskap en die stigmatisering wat wel plaasgevind 

het. 

Dit wil voorkom of die gemeenskap weens die genoemde faktore relatief ondeurdringbare 

grense ontwikkel bet. Dit bet spesifieke implikasies vir die bantering van stres deur die jare 

gebad. Enersyds kon eksteme hulpbronne nie voldoende in die gemeenskap "invloei" nie en 

die gemeenskap kon, of selfs wou horn nie "oopstel" vir bulpbronne van buite nie. Andersyds 

was daar min inteme hulpbronne soos selfvertroue, selfgeldendheid en geletterdheid wat deur 

die inwoners aangewend kon word om die wanbalans tussen eise en hulpbronne, uit die weg te 

ruim. 
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Daar kan wel geredeneer word dat die inwoners histories 'n aangewesenheid op mekaar 

ontwikkel bet wat as maatskaplike ondersteuning getipeer kan word. Maatskaplike 

ondersteuning as hulpbron, is verder aangevul deur die formele welsynsisteem wat effektief in 

die verlede blyk te funksioneer bet. 

3.2.3 Profiel van die gemeenskap van nie-kliente 

Die profiel van die nie-kliente word beskryf aan die hand van data wat verkry is van die 

Sentrale Statistiekdiens (1980 & 1985), 'n navorsingstudie wat ten opsigte van die 

gemeenskap ondemeem is (Departement van Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke 1989) en 

aan die hand van die steekproef (soos beskryf in hoofstuk 1.) wat in die gemeenskap deur die 

navorser getrek is en ondersoek is. 

* Inwonertal 

Volgens die 1985 sensus (Sentrale Statistiekdiens 1985) was daar 'n totaal van 3022 inwoners 

in die gemeenskap teenoor 'n inwonertal van 2747 in 1970. 'n Groei van 10% is oor die 

verloop van vyftien jaar waameembaar, terwyl die inwonertal van die groter metropolitaanse 

gebied met 16 % oor dieselfde tydperk toegeneem bet. 

* Geslagsverspreiding 

Tabel 3 .1: Geslagsverspreiding van die nie-kliente 
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* Ouderdomsverspreiding 

Dit blyk uit tabel 3.2 dat die ouderdomsverspreiding van die gemeenskap, soos bepaal in die 

sensusopname van 1985, nie ooglopend verskil van die ouderdomsverspreiding van die persone 

wat in die huishoudings woon wat in die streekproef betrek is nie. 

Aangesien slegs volwassenes as respondente in die steekproef betrek is, is dit van belang om 

na die ouderdomsverspreiding van die respondente self te kyk en dit te vergelyk met die 

ouderdomsverspreiding van die volwassenes in die gemeenskap as geheel. 

Dit blyk uit die tabel 3 .3 dat die ouderdomsgroep 20 tot 24 jaar onderverteenwoordig in die 

steekproef is en dat die ouderdomsgroep 45 tot 54 jaar in vergelyking met die gegewens van 

die sensusopnames (Sentrale Statistiekdiens 1980, 1985), oorverteenwoordig is. Dit kan 

moontlik toegeskryf word aan die weierings in die steekproef en dat daar veroudering van die 

bevolking plaasvind en dat daar proporsioneel meer bejaardes in die gemeenskap woon. 

(Vergelyk Plaaslike Bestuur, Behuising en Werke 1989: 14 7.) 
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* Huwelikstaat 

Die meerderheid van die persone in die steekproef (75%, n=39) is getroud, terwyl die res 

(25%, n=l3) enkellopend is. Wat die duur van die huwelike betref, is 12 respondente (31 % 

van die getroudes) tussen 1 en 10 jaar getroud, 12 respondente (31 %) is tussen 11 en 20 jaar 

getroud en 15 respondente (38 % ) is langer as 20 jaar getroud. 'n Hoe persentasie respondente 

in die steekproef is by relatief lang huweliksverhoudings betrokke. Dit kan dui op die goeie 

kwaliteit van die huweliksverhoudings sowel as op die gehalte van die maatskaplike 

ondersteuning wat daar in die huweliksverhoudings beleef word. 

* Opvoedkundige kwalifikasies 

Dit blyk uit tabel 3 .4 dat bykans drie-kwart van die respondente in die steekproef hoer as 

standerd 7 gekwalifiseerd is teenoor die bykans helfte van die persone in die gebied volgens 

die sensusopnames. Dit kan enersyds toegeskryf word aan die feit dat daar nie kinders in die 

steekproef ingesluit is, soos by die sensusopnames nie en andersyds bet die skolingsvlakke in 

die algemeen in die gebied verbeter bet. Die Departement Plaaslike Bestuur, Behuising en 

Werke (1989: 116) wys egter daarop dat die skolingsvlakke in die betrokke gemeenskap 

gemiddeld laer is as die vlakke van die groter metropolitaanse gebied en dat hierdie feit 

sommige van die sosio-ekonomiese tendense in die gemeenskap verklaar. 
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Tabel 3.4: Opvoedkundige kwalifikasies van nie-kliente ............................... . 

1:11 ;,~ i:;1i~~!,~~~~~~~!,~ii:iii1!!1ii;:i ~iiii~ii~~~~!~!!!~~~~J~~m~~l,~!~~~!~~~1!! 

Bykans twee-derdes (64%, n=33) van die respondente in die steekproef (wat uit volwassenes 

bestaan bet), bet 'n skoolvlak van standerd agt of laer. Twaalf persone (23%) van die totale 

steekproef is ouer as 60 jaar en is weens hoe ouderdom nie meer geskik vir die arbeidsmark 

nie. lndien hierdie ouer persone buite rekening gelaat word, is daar steeds 21 (40%) persone in 

die steekproef wat oor 'n standerd 8 of laerskoolopleiding beskik en wat moontlik tot die 

arbeidsmag sou kon toetree. Met hierdie beperkte skoolopleiding, sa1 dit egter moeilik wees 

om 'n betrekking te kry en toereikend besoldig te word. Daar kan tot die gevolgtrekking 

gekom word dat daar in die nie-klientegroep 'n beduidende aantal persone is wat nie oor 

bemarkbare beroepsvaardighede beskik nie en dat dit implikasies inhou vir die instandhouding 

en ontwikkeling van ander hulpbronne soos inkomste, gevoel van selfbevoegdheid en finansiele 

sekuriteit. 

* Beroep 

Dit blyk uit figuur 3 .1 dat die ekonomiesbedrywige groep sterker verteenwoordig is in die 

steekproef as die nie- ekonomiesbedrywige groep. Die 21 persone ( 40, 4 % ) in die steekproef 

wat nie ekonomies bedrywig is nie, bestaan uit huisvroue, pensioenarisse, persone wat een of 

ander toelaag ontvang en werkloses. Hoewel slegs een persoon in die steekproef bomself as 

werkloos (kan en wil werk, maar het nie werk nie) kategoriseer, bestaan die vermoede dat daar 

in die lig van die huidige verslegtende ekonomiese omstandighede meer werkloses in die 

gemeenskap is. In die ondersoek wat deur die Departement van Plaaslike Bestuur, Behuising 
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en Werke (1989: 148) ondemeem is, het aan die lig gekom dat uit die 234 respondente wat 

ondervra is, 119 (50,9%) nie ekonomies bedrywig is nie. Nege van die persone wat by die 

bogenoemde ondersoek betrek was, is in staat om te werk, maar werk nie en kan dus as 

werkloos beskou word. Die redes vir die feit dat die inwoners nie ekonomies bedrywig is nie 

word in tabel 3.5 aangedui. 

BEROEPSVERSPREIDING: 
Nie-Kliente 

% 
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0 
Prof es Bestuur Klerk Diens Am bag On-kl as Nie-Ek 

Sensus 1985 7.6 3.7 24.8 12.9 22.7 2.3 26.1 
Steekproef 1.9 7.7 19.2 11.5 13.5 5.8 40.4 

- Sensus 1985 m Steekproef 

Figuur 3 .1: Beroepsverspreiding van nie-kliente 
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Die bostaande gegewens dui daarop dat die helfte van die volwassenes in die gemeenskap nie 

ekonomies bedrywig is nie. Aan die een kant beleef hierdie groep nie die stres wat 'n 

werksituasie kan meebring nie. Aan die ander kant word daar ook nie voorsien in die 

hulpbronne wat 'n werksituasie kan meebring nie. In hierdie verband word verwys na 

hulpbronne soos toereikende finansiele inkomste en selfbevoegdheid. 

* Inkomste 

Dit blyk uit die gegewens soos weerspieel in figuur 3.2 dat die helfte van die respondente se 

totale netto inkomste per huishouding onder R2000 per maand is. Bykans 'n derde (29,4%) 

van die respondente se inkomste is minder as RlOOO per maand. 
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lnkomste van huishouding per maand: 
Nie-kliente 

f 

- 300 300-999 1000-1999 2000-2999 3000-4499 4500+ 

lnkomste per maand in Rand 

- Aantal persone 

Figuur 3.2: Inkomste van huishouding per maand 

Wat die hootbron van inkomste betref is salaris (van een of meer persone in die huishouding) 

die mees algemene (63,5%, n=33). In ses huishoudings (11.5%) is die hootbron van inkomste 

'n maatskaplike pensioen (ouderdoms/ongeskiktheidspensioen) terwyl nege (17,3%) persone 

siviele pensioene ontvang. Die interpretasie van hierdie gegewens word bemoeilik deur die feit 

dat die besonderhede van die finansiele eise wat aan die respondente gestel word, nie duidelik 

is nie. Dit blyk egter dat daar in ongeveer die helfte van die huishoudings 'n relatief lae 

maandelikse inkomste ontvang word. lnkomste as 'n hulpbron is moontlik vir hierdie groep 

respondente nie toereikend nie. Dit is egter belangrik dat hierdie interpretasie in verband 

gebring moet word met die respondente se subjektiewe belewenis van die toereikendheid van 

hulle inkomste en probleme wat in hierdie verband ervaar word. 

Samevattend kan die volgende aspekte met betrek:king tot die profiel van die gemeenskap 

uitgelig word: 

Die steekproef van lede uit die gemeenskap bestaan hoofsaaklik uit persone binne 

gesinsverband. 

Die meerderheid van die respondente is ouer as 35 jaar. 

Die meerderheid van die gesinne is volledig, dus 'n moeder- en 'n vaderfiguur kom 

voor. Slegs 'n kwart is enkellopend. 

Twee derdes van die respondente het 'n skoolvlak van standerd agt of laer. 
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Ongeveer die helfte van die respondente is nie ekonomies bedrywig nie. 

Die helfte van die respondente se tota.le netto inkomste van die huishouding waarvan 

hy/sy deel is, is minder as R2000 per maand. 

3.2.4 Stressors aanwesig by nie-kliente 

In hierdie afdeling word die fokus geplaas op die bevindings van die kwalitatiewe- en 

kwantitatiewe ondersoek na die oorsake van stres in die gemeenskap. 

a. K walitatiewe ondersoek 

Hierdie ondersoek is ondemeem deur indiepte-onderhoude met gemeenskapsleiers te voer, 'n 

fokusgroepbespreking te hou met inwoners uit die gemeenskap, vergaderings van 'n 

inwonersaksiekomitee by te woon en die bestudering van resente navorsingondersoeke oor die 

gemeenskap. (Vir 'n volledige uiteensetting van die metodologie wat gevolg is , kyk hoofstuk 

1.) 

Vervolgens sal 'n bondige weergawe van die respondente se persepsies van die stressors in die 

gemeenskap gebied word. 

* Finansiele aspekte 

Die inligtingsbronne stem in 'n groat mate ooreen dat finansiele aspekte 'n groat rol speel in 

die veroorsaking van stres in die gemeenskap. Faktore wat hierdie aspek onderle sluit die 

volgende in: 

Klein en ontoereikende inkomstes; 

Inwoners ontvang "redelike" inkomstes maar kan dit nie sinvol bestuur nie en 

veroorsaak hulle eie "finansiele krississe". 

Wanbesteding van finansies kom voor deur onder andere dobbelary, besteding aan 

onbekostigbare luukshede (byvoorbeeld kabeltelevisie) en oormatige aankope op 

huurkoop aan te gaan. 

Inwoners bekommer hulle baie oor hulle eie finansiele omstandighede. 

Die inwoners heg waarde aan hulle inkomstes en sommige inwoners werk lang ure 

oortyd om hul inkomstes aan te vul. 

Dit was opvallend dat die meerderheid van die informante die finansiele probleme wat deur die 

inwoners ervaar word eerste genoem bet en daardeur die prominensie daarvan beklemtoon het. 

Tydens vergaderings van die inwonersaksiekomitee, is daar ook prominensie verleen aan 



112 

projekte wat die inwoners se finansiele probleme sou kon aanspreek, soos byvoorbeeld 'n 

vlooimark waar die inwoners ware kon verkoop om hulle eie inkomste aan te vul. 

* Yeranderinge op politieke gebied 

Die veranderinge op politieke gebied in die land veroorsaak "polities-gekoppelde" stres by die 

inwoners. Faktore wat in hierdie verband 'n rol speel is soos volg aangedui: 

Inwoners beleef hulleself as deel van 'n "minderheid" wat deur die "meerderheid" 

bedreig word. Hierdie gevoelens van bedreigdheid manifesteer veral binne die 

werksituasie. As gevolg van swak akademiese opleiding en agtergrond vrees sommige 

van die inwoners dat hulle hul betrekkings sal verloor. 

'n Beduidende deel van die inwoners handhaaf 'n regse of meer konserwatiewe 

politieke oortuiging. Dit bring mee dat hulle oor die algemeen nie hervormingsgesind 

is nie. 

Weens die inwoners se politieke oortuigings is sommige se toekomsperspektief erg 

vertroebel en bestaan daar vrees, eerder as vertroue in die toekoms. Hierdie 

toekomsperspektief word verder vertroebel deurdat daar selektief na nuusberigte 

geluister word. 

Van die inwoners beleef hulleself as "arm blankes" en dat daar veral in die tye van 

verandering nie genoeg deur die Staat vir hulle gedoen word nie. 

Uit die inligting wat van die informante bekom is, bet dit duidelik geblyk dat die veranderinge 

op politieke gebied en die inwoners se belewenis van hierdie veranderinge, in 'n groot mate 

bydra tot onsekerhede en angs. Hierdie veranderinge en die faktore wat daarmee gepaard gaan 

kan as beduidende stressors in die gemeenskap gesien word. 

* Maatskaplike probleme 

Drankmisbruik en alkoholisme by sommige inwoners is uitgewys as 'n stressor wat 

veral vir die gesinslede stres meebring. 

Verhoudingsprobleme kom tussen getroudes en tussen ouers en kinders voor. Ouers se 

bekommernis oor hulle adolessente kinders is veral as 'n stressor uitgewys. Inwoners se 

volwasse kinders ervaar dikwels self maatskaplike probleme en kleinkinders word dan 

by die inwoners gelaat om versorg te word, sonder dat veel ondersteuning gebied word. 

Sommige inwoners ervaar ook probleme met hulle volwasse kinders, wat weens swak 

opleiding nie werk kan kry nie, of werksku is en deur hul ouers versorg moet word. 
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* Gesondheidsprobleme 

Veral die ouer inwoners ervaar gesondheidsprobleme. Eise wat hieruit voortspruit is 

byvoorbeeld hoe mediese koste en probleme wat ondervind word om na die hospitale en 

klinieke vervoer te word. 

* Instandhouding van wonings 

In die historiese oorsig van die gemeenskap, is daar melding gemaak van die ernstige 

turfprobleem wat in die gebied voorkom en die strukturele skade wat dit aan veral woonhuise 

tot gevolg het. Die instandhouding van die wonings en die finansiele eise wat dit meebring, is 

veral uitgewys as 'n stressor. 

* Probleme wat met die woonbuurt in verband staan 

Inligting wat van informante en die fokusgroep verk:ry is oor probleme wat in die woonbuurt 

deur inwoners ervaar word, is grootliks in die ondersoek van die Departement Van Plaaslike 

Bestuur, Behuising en Werke (1989: 141-143) bevestig. Die volgende probleme is in die 

bogenoemde ondersoek uitgewys: 

Rusverstoring (56,4%) wat aspekte insluit soos motorfietse wat lawaai en bure wat op 

straat baklei en vloek. 

Leegleers op straat (67,5%), dit sluit in mense wat op lee erwe oornag en 'n 

veiligheidsrisiko vir die inwoners skep. 

Onversorgde sypaadjies (76,2%). 

Onbeboude erwe (78,2%). 

Drie en tagtig persent van die respondente (N = 195) wat 'n vraag oor die behoefte aan 

'n gemeenskapsaal voltooi het, het aangedui dat hulle 'n behoefte aan so 'n saal bet 

waar opvoedkundige en ontspanningsaktiwiteite aangebied kan word. Die afleiding kan 

dus gemaak word dat die gebrek aan 'n gemeenskapsentrum waar betekenisvolle 

aktiwiteite vir die inwoners aangebied word, as 'n probleem ervaar word. 

b. K wantitatiewe ondersoek 

In die kwantitatiewe ondersoek is die oorsake van stres vanuit twee perspektiewe bestudeer. 

Eerstens is gelet op die lewensgebeure of -krississe wat deur die inwoners van die gemeenskap 

ervaar is, gedurende die jaar wat die invul van die vraelys voorafgegaan het. Tweedens is 

stressors bestudeer deur te let op die daaglikse probleme (daily hassles) wat deur die inwoners 

ervaar word. (Vir 'n volledige bespreking van die metodologie en wyse waarop die steekproef 

getrek is, kyk hoofstuk 1. Kyk ook Bylae B vir die vraelys wat gebruik is.) 
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Slegs die lewensgebeure wat deur vyf of meer respondente uit die steekproef (N = 52) aangedui 

is, is geinterpreteer. (Kyk Bylae M, tabel M-1.) Dit blyk uit die gegewens dat die nie

klientegroep veral op die gebied van werk, finansies, instandhouding van die woning en 

gesondheid, probleme ervaar wat stres tot gevolg het. Wat die werksituasie betref is dit 

belangrik om in gedagte te hou dat bykans die helfte van die respondente ekonomies aktief is 

en maak die 12 persone wat beleef dat hul omstandighede by die werk besig is om te versleg, 

die helfte van die respondente wat werk uit. Sewentien ( 65 % ) van die respondente wat werk, 

beleef dat hulle werkslading drasties vermeerder het. Dit blyk dat respondente in werksituasies 

oor die algemeen beleef dat meer eise aan hulle gestel word en dat hulle toenemend aan 'n 

werksituasie blootgestel word wat hulle as "verslegtend" ervaar. 

Dit kom verder aan die lig dat ongeveer 'n kwart van die respondente op finansiele gebied, 

gebeure ervaar wat stres veroorsaak. 'n Aspek wat hier na vore kom is 'n verwagte verhoging 

in inkomste wat nie gerealiseer het nie. Gesien in die lig van die skerp styging in lewenskoste, 

kan hierdie aspek as 'n redelik ernstige stressor deur die betrokkenes geinterpreteer word. Die 

18 respondente wat aangedui het dat hulle nie aan hulle wonings verbeterings kan aanbring nie, 

al besef hulle dat dit noodsaaklik is, is gesien teen die agtergrond van die historiese oorsig en 

die kwalitatiewe inligting, persone wie se wonings bars van die turfgrond. Hierdie wonings het 

voortdurend herstelwerk nodig, met die finansiele implikasies wat daarmee gepaard gaan. 

Bykans 'n kwart van die respondente ondervind een of ander fisiese siekte en/of was in die 

hospitaal opgeneem. Hierdie bevinding kan verband hou met die feit dat die meerderheid van 

die respondente in hulle middeljare of ouer is. Die lewenskrisis wat siekte en hospitalisasie 

meebring, is 'n realiteit vir hierdie groep. Gesondheidsprobleme het ook ander implikasies 

soos onbeplande finansiele uitgawes en onsekerheid oor inkomste, wat opsigself stres tot 

gevolg kan he. 

In die vraelys (kyk Bylae B) wat handel oor die lewensgebeure is die respondente gevra om 

aan te dui watter gebeurtenisse in hulle lewens plaasgevind bet en indien 'n sekere gebeurtenis 

wel plaasgevind bet, om op 'n drie-puntskaal aan te dui hoe "erg" hulle dit beleef bet. Uit die 

moontlike 80 vrae wat die respondent kon voltooi, kon 'n frekwensietelling ( lewensgebeure 

frekwensie = LGF), 'n telling vir akkumulatiewe ems (lewensgebeure akkumulatief = LGA) 

en 'n gemiddelde intensiteitstelling (lewensgebeure intensiteit = LGI) verkry word. (Kyk 

Bylae M, tabel M-2 vir 'n opsomming van die beskrywende statistiek.) 

Die gegewens dui aan dat die lewensgebeuretellings verspreid is. Die verspreidings van LGF 

en LGA wyk statisties beduidend af van die normale verspreiding. Wanneer die 

gestandaardiseerde skeetbeidskoeffisiente en gestandaardiseerde kurtosekoeffisient buite die 
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norm -2,0 tot + 2,0 val, wyk die dat.a beduidend van die normale distribusie af (STSC 1991: 

S-252). W aar die verspreiding afwyk van die normale verspreiding, word die mediaan verkies 

bo ander metings van die sentrale tendens (Ferguson 1976: 56). 

Die bevindings dui verder aan dat daar 'n groep respondente is wie se tellings hoer is in 

vergelyking met ander respondente. Hierdie groep is die persone wie se tellings groter of gelyk 

is aan die boonste kwartiel. In sulke gevalle is daar aanduidings dat die respondente met meer 

lewensgebeure in die gegewe tyd gekonfronteer is, en dat die lewensgebeure as meer ernstig 

beleef is. 

Die daaglikse probleme wat deur nie-kliente as "redelik erg" en "baie erg" ervaar is, is 

geinterpreteer. (Kyk Bylae M, t.abel M-3.) Nie al die daaglikse probleme soos aangedui in 

Bylae Bis aangedui nie. Slegs die daaglikse probleme wat as redelik/baie erg deur 11 (20%) of 

meer van die respondente ervaar is. 

Die gegewens dui daarop dat bekommernisse oor finansies en materiele besitting na vore kom. 

Ongeveer 'n kwart van die respondente bekommer hulle voortdurend oor hulle inkomste en 

finansiele eise wat aan hulle gestel word. Hierdie situasie word dan ook as erg tot baie erg 

geinterpreteer. Meer as die helfte (54 % ) van die respondente is bekommerd oor die stygende 

pryse van ware. 

Aspekte wat verband hou met hulle toekomsvisie en die politieke veranderinge in die land, is 

sake wat voordurend bekommernis by die respondente tot gevolg bet. Bykans die helfte van 

die respondente is voortdurend bekommerd oor hulle eie toekoms, die toekoms van hulle 

nageslag en die toekoms van die land. Twaalf (23 % ) van die respondente worstel met 

vraagstukke wat met die sin van die lewe in verband st.aan. 

Wat die omgewing waarin die respondente woon betref, blyk dit dat dit veral bure (30,7%) en 

die verkeer in die buurt is wat as problematies beleef word. Elf (21,2%) van die respondente 

beleef dat hulle oorlaai word met verantwoordelikhede. 'n Kwart (n= 14) van die respondente 

het aangedui dat hulle bekommerd is oor die gesondheid van 'n gesinslid. In 'n ander vraag is 

die respondente versoek om aan te dui of iemand in die huishouding gestrem is of aan 'n 

chroniese toestand soos diabetes of epilepsie ly. Op hierdie vraag het 15 (28,8%) van die 

respondente aangedui dat hulle wel sieklike persone in hulle huishoudings bet. Die 

bekommernis kan moontlik uit gesinslede se chroniese siektetoestande spruit. 

Uit die moontlike 121 daaglikse probleme (daily hassles) (kyk Bylae B), kon 'n respondent die 

probleme aandui wat ondervind is asook aandui, op 'n driepunt-skaal, hoe emstig die probleme 

beleef is. Tellings wat verkry is, is daaglikseprobleme-frekwensietelling (DPF), 



116 

daaglikseprobleme-akkumulatiewetelling (DPA) en die gemiddelde daaglikseprobleme

intensiteitstelling (DPD. Die bevindings (kyk Bylae M, tabel M-4) dui daarop dat die tellings 

verspreid is en dat DPA-tellings beduidend afwyk van die normale verspreiding. 

Samevattend kan daar uit die voorafgaande bevindings van die kwalitatiewe en kwantitatiewe 

ondersoek na die stressors by die nie-kliente, tot die gevolgtrekking gekom word dat die 

volgende aspekte grootliks stres in die groep tot gevolg bet: 

Finansiele stressors wat insluit ontoereikende inkomstes, stygende finansiele eise, 

gebrek aan finansiele sekuriteit en hoe eise wat sommige inwoners aan bulleself stel om 

hulle inkomste te verbeter. 

Politieke veranderinge in die land wat frustrasie en onsekerbeid by die inwoners tot 

gevolg bet. 

'n Vertroebelde toekomsvisie wat m verband staan met 'n eie-, gesins-, en 'n 

landstoekomsvisie. 

Te veel verantwoordelikhede wat hoofsaaklik in verband staan met 

verantwoordelikhede wat vir kinders, volwasse kinders en kleinkinders geneem moet 

word. 

Gesondheidsprobleme wat deur die respondent self of 'n persoon in die buishouding 

ervaar word. 

Instandhouding van wonings wat weens strukturele probleme, hoer fmansiele eise stel. 

Probleme in die fisiese omgewing wat insluit rusverstoring, geraas en 'n gebrek aan 

fisiese veiligbeid. 

3.2.5 Stressimptome aanwesig by nie-kliente 

In hierdie afdeling is die fokus op die bevindings van die kwalitatiewe- en kwantitatiewe 

ondersoek na die tekens of simptome van stres wat in die gemeenskap voorkom, geplaas. 

a. Kwalitatiewe ondersoek 

Vervolgens sal 'n bondige weergawe van die persepsies van die simptome van stres wat in die 

gemeenskap voorkom, soos dit in die kwalitatiewe ondersoek na vore gekom het, aangebied 

word. 

* Ag:gressie en frustrasie 

Dit was opmerklik dat al die informante na aggressie en opstandigheid verwys bet as simptome 

van stres wat in die gemeenskap voorkom. Informante noem dat hierdie aggressie veral 
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voorkom in konflikte tussen bure en/of met anderskleuriges. Tydens die veldwerk was daar vyf 

persone wat op 'n aggressiewe wyse geweier bet om met die navorser te praat. 

* Moedeloosheid 

Die meeste informante bet moedeloosbeid of 'n gevoel van temeergedruktheid, as 'n 

stressimptoom uitgewys. Een informant bet die inwoners beskryf as "lewensmoeg" en 'n ander 

informant het na die inwoners verwys as "mense gevul met verslaendheid omdat dinge vir 

hulle te veel geword bet". 

* Passiwiteit en onbetrokkenheid 

Hierdie aspek is sterk deur informante beklemtoon en bet die onbetrokkenheid van die 

inwoners ook aan die lig gekom uit die bevindings van ander ondersoeke. (Kyk Departement 

Plaaslike Bestuur, Bebuising en Werke 1989: 122-126.) Tydens die veldwerk vir die empiriese 

ondersoek het die navorser opgemerk dat die meerderheid van die persone wat geweier het om 

die vraelys in te vul, aangevoer bet dat bulle "nie belangstel nie", "die ondersoek hulle nie 

aangaan nie" of "dat hulle hul nie met sulke dinge ophou nie". Die beeld wat hierdie inwoners 

geskep het was die van onbetrokkenheid en gedistansieerdheid. 

* Alkohol en dwelmmishrnik 

Die informante het sonder uitsondering melding gemaak van inwoners wat drank misbruik en 

wat alkoholprobleme ervaar. Die bewering is ook gemaak dat van die inwoners dagga gebruik. 

Tydens die veldwerk het die navorser by drie wonings besoek afgele waar een of meer van die 

inwoners onder die invloed van alkohol was. 

b. Kwantitatiewe ondersoek 

In die vraelys (Kyk Bylae B, Afdeling C) is die respondente gevra om uit 'n lys van 26 

stressimptome aan te dui watter van die simptome by hulle gedurende die jaar wat die 

voltooiing van die vraelys voorafgegaan het, voorgekom het. Indien 'n sekere simptoom wel 

voorgekom het, moes die respondent aandui "hoe gereeld" die simptoom voorgekom het. ( 'n 

Uiteensetting van die bevindings is in Bylae M, tabel M-5 voorsien. In die tabel word slegs die 

simptome wat een of meer keer per week, dus relatief gereeld, by die respondente voorgekom 

het, gereflekteer.) 

Die gegewens gee 'n aanduiding van die tipe stressimptome wat gereeld tot baie gereeld (een 

of meer keer per week) by persone in die gemeenskap voorgekom het. Wat die emosionele 
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simptome betref, het geirriteerdheid, opgewondenheid of terneergedruktheid en 'n gevoel van 

gespannendheid by ongeveer 'n kwart van die respondente gereeld voorgekom. Fisiese 

simptome wat veral gemanifesteer bet, was swakheid en duiseligheid, moegheid, gereeld die 

behoefte om te urineer, hoofpyne en pyne in die nek en laer rug. Die gedragsimptoom wat die 

duidelikste na vore kom is ooraktiwiteit en 'n onvermoe om te ontspan en stil te sit. 

Uit 'n moontlike 25 simptome (die 26ste simptoom is weggelaat omdat dit nie deel van die 

oorspronklike simptoomvraelys was nie) moes die respondent die hoeveelheid simptome aandui 

wat by hom/haar voorgekom bet (simptome frekwensie = SF). Verder moes aangedui word 

hoe gereeld (op 'n vyf-puntskaal) die simptoom voorgekom bet (simptome akkumulatiewe 

frekwensie = SAF). Die bevindings (kyk Bylae M, tabel M-6) dui daarop dat die 

simptometellings verspreid om die sentrale punt is. Die SAF tellings wyk beduidend van die 

normale verspreiding af. 

Samevattend kan dit gestel word dat emosionele-, fisiese- en gedragssimptome by die 

respondente in die nie-klientegroep gemanifesteer bet. Stressimptome wat veral na vore gekom 

bet is terneergedruktheid, gespannendheid en ooraktiwiteit, fisiese moegheid, hoofpyne en 

spierpyne, onbetrokkenheid en passiwiteit asook aggressie en frustrasie. 

3.2.6 Hanteringsmeganismes en lewenstylfaktore by nie-kliente 

Uit die kwalitatiewe ondersoek bet dit na vore gekom dat die inwoners stres sal hanteer deur 

dit te ignoreer en passief daarop te reageer, dit te aanvaar en daarmee saam te leef. 'n 

Hanteringsmeganisme wat volgens die informante redelik algemeen deur die inwoners gebruik 

word, is dat hulle met ander mense praat (kla) oor dit wat hulle pla en sal raad vra indien 

nodig. 

In die kwantitatiewe ondersoek is die respondente versoek om 'n vraelys in te vul waarin hulle 

moes aandui van watter en hoe gereeld hulle van hanteringsmeganismes gebruik maak. (Kyk 

Bylae B, Afdeling D.) In die vrae is onderskei tussen meganismes wat tydelik gebruik word 

om stres te hanteer, meganismes wat aanpassing tot gevolg bet en meganismes wat 

wanaanpassing tot gevolg bet. 

Die tydelike meganismes wat deur tussen 'n derde en die helfte van die respondente gebruik 

word, staan in verband met aktiwiteite waarmee hulle hulself besig hou as hulle stres ervaar. 

'n Meganisme wat deur min van die respondente gebruik word (3,8%) is om hulleself te 

trakteer met klere, uiteet, ensovoorts. Dit mag moontlik verband hou met die beperkte 

koopkrag waaroor baie van die inwoners beskik. (Meganismes wat as "aanpassing" en 

"wanaanpassing" getipeer kan word, word in Bylae M tabelle M-7 en M-8 weerspieel.) 
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Die gegewens dui daarop dat die respondente dit vermy om hul intieme emosies met ander 

mense te deel. Die bevindings toon dat daar ongeveer 10 (20%) van die respondente is, wat op 

'n gereelde- tot baie gereelde basis van hanteringstrategiee gebruik maak, wat nie aanpassing 

bevorder nie. 

Relatief min respondente ondervind probleme met die ondersteuning wat hulle ontvang en min 

respondente gebruik medikasie om hulle te laat slaap of te laat ontspan. (Kyk Bylae M, tabel 

M-9.) Ongeveer die helfte van die respondente doen nie fisiese oefeninge nie, doen nie 

ontspanningsoefeninge nie, eet nie gereeld gebalanseerde maaltye nie en behoort nie aan 'n 

sosiale groep wat gereeld vergader nie. 

Die vraelys (Bylae B, Afdeling D) maak eerstens op 'n vyf-punt-skaal voorsiening vir die 

aanduiding van die gereeldheid waarmee die aanpassings- of wanaanpassingsmeganismes 

gebruik word. Hieruit kan 'n hanteringsakkumulatiewe-frekwensie (HAF) bereken word. 

Verder maak die vraelys voorsiening dat vanuit die lewenstylfaktore 'n telling 

(Lewenstyltelling = LST) bereken kan word. (Kyk Bylae M, tabel M-10 vir die beskrywende 

statistiek van die HAF en die LST.) 

Die statistiese gegewens dui daarop dat die LST versprei is om die sentrale punt terwyl die 

HAF minder variansie toon. Beide die verspreidings wyk nie beduidend van die normale 

verspreiding af nie. Die vraelys wat gebruik is om die HAF te verkry is aangepas uit 'n 

vraelys van Cooper,Cooper & Eaker (1988: 59-60). Die lewenstylvrae (LST) is aangepas uit 

'n skaal van Girdano & Everly (1986: 101). (Kyk vir 'n vollediger bespreking in hoofstuk 1.) 

Vir beide die meetinstrumente het die navorsers wat dit ontwikkel het, norms daargestel om 

interpretasie te vergemaklik. Die norms is as volg: 

* HAF: W ANAANPASSING AANPASSING 
29 -----------------87------------------145 

* LST: WANAANPASSING AANPASSING 
0 ----------------- 55 ---------------- 115 

Indien hierdie norms gebruik word om die gegewens te interpreteer, blyk dit dat ongeveer die 

helfte van die respondente in die groep val wat 'n tendens toon om op 'n wanaangepaste wyse 

hulle stres te hanteer. 'n Kwart van die respondente het 'n LST van 30 of minder. Dit dui 

daarop dat hierdie respondente nie bewustelik streshanteringsvaardighede toepas om hulle stres 

te hanteer nie. 
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3. 2. 7 Maatskaplike ondersteuning by nie-kliente 

In die kwalitatiewe ondersoek het die informante uitgewys dat dit 'n eienskap van die 

gemeenskap is, dat baie inwoners van mekaar familie is. Dit het tot gevolg dat daar heelwat 

kontak tussen familie bestaan en dat hulle mekaar ondersteun. Kerke en skole in die omgewing 

is aangedui as belangrike formele hulpbronstelsels. Die tipe ondersteuning wat aangebied en 

ontvang word is praktiese , materiele en emosionele ondersteuning. 

In die kwantitatiewe ondersoek is maatskaplike ondersteuning ondersoek deur vrae aan die 

respondente te stel oor praktiese ondersteuning, emosionele ondersteuning, hulp in krissise, 

formele ondersteuning en sosiale kontak. (Die bevindings is in Bylae M, tabelle M-11 en M-12 

weergegee.) 

Ongeveer die helfte van die respondente beleef dat hulle nie praktiese hulp van bure en formele 

organisasies in die omgewing kry nie. Ongeveer 'n derde voel dat hulle nie deur 

huweliksmaats, vriende of familie bygestaan word nie. Dit blyk dat ongeveer 'n tiende van die 

respondente beleef dat daar gereeld nie in hulle behoefte aan emosionele ondersteuning 

voorsien word nie. Drie kwart van die die respondente ervaar dat daar omtrent altyd in hulle 

emosionele behoeftes voorsien word. 

Wat ondersteuning tydens krississe betref, is die meerderheid van die respondente (80%) van 

mening dat familie en vriende hulle goed sa1 kan bystaan. Die geneesheer en predikant sal 

hulle ook goed kan bystaan. Die respondente is gevra in watter mate 'n maatskaplike werker 

hulle sal kan bystaan in 'n krisis. Vyf en veertig (86,5%) van die respondente het aangedui dat 

hulle nie 'n maatskaplike werker ken nie, een respondent was van mening dat 'n maatskaplike 

werker se hulp swak is en ses (11,5%) respondente was van mening dat die hulp redelik tot 

goed sal wees. 

Die respondente is versoek om aan te dui in watter mate hulle ondersteuning van formele 

hulpbronsisteme ontvang. Oor die algemeen ontvang die respondente voldoende hulp. 

Ongeveer twee derdes van die respondente het aangedui dat hulle nie bewus is van 

staatswelsynsinstansies of welsynsorganisasies wat dienste in die omgewing lewer nie. 

Dieselfde proporsie respondente het ook aangedui dat hulle nie bewus is van 

ontspanningsfasiliteite nie. 'n Interessante bevinding is dat 'n kwart (23,1 %) van die 

respondente van mening is dat die diens wat die polisie as hulpbron in die gemeenskap lewer, 

nie bevredigend is nie. Gesien in die lig van die feit dat inwoners nie altyd veilig voel nie, kan 

hierdie "negatiewe belewenis" van die plaaslike polisie, tot verdere stres aanleiding gee. 
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Die gegewens (kyk Bylae M, tabel M-13) weerspieel dat die meeste respondente sosiale kontak 

met familie, vriende en persone wat aan dieselfde kerk as die respondent verbonde is, bet. 

Bykans 60% van die respondente bet nooit of geringe sosiale kontak met ander mense in die 

buurt. Hierdie bevinding moet egter met versigtigbeid geiilterpreteer word, omdat die 

kwalitatiewe ondersoek dit uitgewys bet dat, heelwat van die inwoners ook familie bet wat in 

die buurt woon en familie word moontlik nie deur die respondent gesien as "ander mense" nie. 

3.2.8 Hulpverlening ten opsigte van nie-kliente wat stres ervaar 

In die kwalitatiewe ondersoek is die informante versoek om 'n aanduiding te gee hoe inwoners 

van die gemeenskap wat stres ervaar, daarmee gehelp kan word. Die volgende voorstelle is aan 

die hand gedoen: 

Die oorsake wat stres tot gevolg het (stressors) moet aangespreek word. Waar daar 'n 

gebrek aan hulpbronne is moet daarin voorsien word en waar nodig moet fasiliteite 

geskep word. In hierdie verband is die rol wat die plaaslike inwonersaksiekomitee kan 

speel in die maatskaplike- en fisiese ontwikkeling van die gemeenskap beklemtoon. 

'n Opvoedingsprogram moet geloods word om die inwoners bewus te maak van stres en 

die gevolge daarvan. Voorstelle is gemaak dat "stres-gevalle" geidentifiseer moet word 

deur middel van 'n vraelys. Groepe moet in die gemeenskap gestig word om inwoners 

die geleentheid te gee om op 'n individuele basis, te leer om stres te hanteer. 

In die vraelysondersoek is die respondente gevra om aan te dui of hulle voor die ondersoek 

hulp vir stres(senuwees) ontvang het. 'n Derde (32,7 n=17) het aangedui dat hulle hulp 

ontvang het. Die meeste van hierdie groep van 17, het hulp van hulle huisdokter ontvang. 

Bykans die helfte van die 17 het langer as 'n maand lank hulp ontvang. 

Twee derdes (65,4%) van die respondente is van mening dat die mense in die spesifieke 

voorstad, hulp nodig het om hulle stres te hanteer. Wat die wyses waarop die hulp gegee moet 

word betref, was die meeste respondente se eerste keuse dat daar praatjies in die omgewing 

gegee moet word oor stres asook 'n "kursus" waar mense prakties leer hoe om stres te hanteer. 

Geskrewe materiaal in die vorm van pamflette en boekies is ook deur die respondente verkies. 

Die meeste respondente (88,5; n=46), het aangedui dat hulle self daarin belang stel om meer 

oor stres te wete te kom. 

In 'n poging om 'n streshanteringsgroep in die gemeenskap te stig, het die navorser plakkate 

op strategiese plekke geplaas waarin gevra is dat belangstellendes horn moet kontak. Geen 

belangstellendes het horn egter gekontak nie. Die afleiding word gemaak dat 'n goed beplande 

bemarkingsveldtog van stapel gestuur moet word alvorens die nodige reaksie ontvang sal word. 
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3.3 STRES BY KLieNTE EN NIE-KLieNTE: 'n VERGELYKING 

In hierdie afdeling is die gegewens wat ingesamel is oor die profiel van die klientegroep 

(hierna verwys na as Kl) asook ander veranderlikes soos stressors, stressimptome, 

hanteringsmeganismes, maatskaplike ondersteuning en hulpverlening ten opsigte van 

stresverwante pmbleme, weergegee. Hierdie veranderlikes is kwantitatief ondersoek deurdat 

daar gebruik gemaak is van dieselfde vraelys (Bylae B), as in die geval van die nie-kliente 

(hierna verwys na as N-Kl). Die gegewens word waar toepaslik, as 'n vergelyking tussen die 

Kl en N-Kl aangebied. Enersyds word 'n beskrywing van die veranderlikes gegee soos dit by 

die Kl voorkom en andersyds word die gegewens wat ten opsigte van die twee groepe versamel 

is, met mekaar vergelyk in terme van verskille en ooreenkomste. 

Die Kl bestaan uit persone wat ten tye van die invul van die vraelyste by die 

behandelingsprogram, soos aangebied deur 'n maatskaplike werker, ingeskakel was. Die Kl 

was in Pretoria en omgewing woonagtig, behoort aan die blanke bevolkingsgroep en was 

kliente van vier welsynsinstansies. Sewe en tagtig (87) van die vraelyste was bruikbaar vir 

verwerking. (Vir meer besonderhede oor die metodologie, kyk hoofstuk 1.) 

3 .3 .1 Profiel van kliente 

* Geslagsveapreiding 

::·::::::::::::::::::::::·:-:-:·:::::<:.··:··-·-·-·-::·>:·:::-... :·:-::::·:·::··:··:·:::::: 

:-:-:-:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-: 

Indien die twee groepe statisties met mekaar vergelyk word ten opsigte van geslag, is daar 'n 

beduidende verskil tussen die twee groepe. Die Kl-groep het beduidend meer mans as die 
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N - KI-groep. (Chi-kwadraat is 12,57 en beduidend op 1 %-vlak.) Dit is belangrik dat hierdie 

verskil tussen die twee groepe in gedagte gehou moet word by die interpretasie van ander 

verskille of ooreenk:omste wat tussen die twee groepe onder bespreking, gevind word. 

Aangesien die meerderheid van die respondente in die K.l-groep, afkomstig is uit 'n groter 

groep van kliente wat ten tye van die ondersoek in 'n rehabilitasiesentrum was of pas uit so 'n 

sentrum vrygelaat is, is dit insiggewend om na die geslagsverspreiding van kliente in 

rehabilitasiesentrums te kyk. Dit word gedoen deur welsynsstatistiek vir een jaar (Departement 

Gesondheidsdienste en Welsyn 1987: 22, 35-36) ten opsigte van persone in 

rehabilitasiesentrums, te vergelyk met die bevindings ten opsigte van die K.l-groep. (Kyk tabel 
3.7.) 

Dit blyk uit tabel 3. 7 dat die K.l-groep wat geslagsverspreiding betref, nie verskil van die 

tipiese geslagsverspreiding van k:liente in rehabilitasiesentrums nie. Dit is dus 'n gegewenheid 

dat meer mans in rehabilitasiesentrums opgeneem word vir die behandeling van alkohol- en 

dwelmverwante probleme. 
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* Ouderdomsvers_preiding 

Die Kl- en N-Kl-groepe toon ooglopend min verskil in die ouderdomsgroepe van mense vir 

wie hulle verantwoordelik is. Daar word dus ook aan die Kl eise gestel met betrekking tot die 

versorging van kinders en in enkele gevalle die versorging van bejaardes. 

Aangesien slegs volwassenes as respondente in die steekproef betrek is, is dit van belang om 

na die ouderdomsverspreiding van die respondente self te kyk. (Kyk tabel 3.9.) 

Die ouderdomme van die Kl- en N-Kl-groepe is verder geanaliseer deur die werklike aantal 

jare wat die respondente oud is, te verwerk. Die Kl-groep is gemiddeld 39 jaar (mediaan 37) 

oud teenoor die Nie-Kl wat gemiddeld 47 jaar (mediaan 45) oud is. Die gemiddelde en 

mediaan verskil statisties beduidend van mekaar. (t-statistiek is 3,27 en betekenisvol op 1 % ; Z 

= -2,78 en betekenisvol op 1 %.) Die afleiding kan dus gemaak word dat die Kl-groep 

gemiddeld jonger is as die Nie-Kl in hierdie steekproef. Indien die data verdeel word in twee 

groepe naamlik "jonger volwassenes" (20-34 jaar) en "ouer volwassenes" (35-70 jaar) soos 

gereflekteer in tabel 3.10, bestaan daar nie 'n statistiesbeduidende verskil tussen die Kl- Nie

Kl-groepe nie. (Chi-kwadraat is 2,88 en is nie beduidend op 5% vlak nie.) 
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Die meerderheid van die respondente in albei groepe is ouer as 35 jaar. Hoewel dit belangrik 

is om by die interpretasie van die bevindings in gedagte te hou dat daar wel verskille bestaan 

tussen die Kl- en Nie-Kl-groepe wat ouderdom betref, is dit nodig om kennis te neem dat die 

groepe nie in so groot mate verskil wanneer hulle vergelyk word in terme van jonger 

volwassenes en ouer volwassenes nie. 
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* Huwelikstaat 

Tabel 3.11: Huweliksta.at van Kl en N-Kl 

Indien die twee groepe vergelyk word in terme van die aantal persone wat enkellopend is 

(weduwees, geskeides en ongetroudes), teenoor die aantal wat nie enkellopend is nie, is daar 

'n statisties beduidende verskil tussen die Kl- en Nie-Kl-groep. Chi-kwadraat is 13,85 en is 

beduidend op 1 %-vlak. Daar is dus beduidend meer respondente in die Kl- groep wat 

enkellopend is as in die Nie-Kl-groep. Hierdie veranderlike moet dus ook in gedagte gehou 

word by die interpretasie van die verskille tussen die twee groepe. In tabel 3.12 word 

gegewens van die Kl-groep vergelyk met gegewens van die kliente wat in rehabilitasiesentrums 

opgeneem is. (Vergelyk Departement Gesondheidsdienste en Welsyn 1987: 27,42.) Dit blyk 

uit hierdie gegewens dat 'n klein meerderheid van kliente in rehabilitasiesentrums enkellopend 

is en dat hierdie gegewens grootliks ooreenstem met die Kl-groep wat in hierdie ondersoek 

betrek is. 

Tabel 3.12: Huweliksta.at: Kl-groep en kliente in rehabilitasiesentrums. 
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Die feit dat die meerderheid van die kliente enkellopend is, is 'n belangrike bevinding wat, 

indien dit aan die hand van die model van ekologiese kongruensie geinterpreteer word, daarop 

dui dat maatskaplike ondersteuning by die Kl-groep duidelik onder die soeklig geplaas sal moet 

word. Daarbenewens sal die eise wat aan die enkellopende persoon gestel word, ook onder die 

soeklig geneem moet word. 

* Opvoe<lkundige kwalifikasies 

Bogenoemde gegewens is verder ontleed in terme van die getal respondente wat oor 'n 

opvoedkundige kwalifikasie van standerd 8 of laer beskik en respondente wat oor 'n hoer as st 

8 kwalifikasie beskik. Daar is gevind dat daar nie 'n statisties beduidende verskil tussen die Kl

en N-Kl-groep is wat opvoedkundige kwalifikasies betref nie. (Chi-kwadraat is 1,46 en is nie 

beduidend op 5%-vlak van betekenis nie.) 

Meer as die helfte (53%, n=45) van die Kl-groepe bet 'n skoolvlak van standerd agt of laer. 

Slegs nege (11 % ) kliente is ouer as 55 jaar wat weens hulle ouderdom nie geskik is vir die 

arbeidsmark nie. Indien hierdie ouer persone buite rekening gelaat word, is daar steeds ten 

minste 36 (41 %) van die kliente wat oor 'n standerd 8 of laer skoolopleiding beskik en wat 

moontlik tot die arbeidsmag sou kon toetree. Met hierdie beperkte skoolopleiding, sal dit egter 

moeilik wees om 'n betrekking te kry en toereikend besoldig te word. Daar kan tot die 

gevolgtrekking gekom word, dat d.aar in die klientegroep 'n beduidende aantal persone is wat 

nie oor bemarkbare beroepsvaardighede beskik nie en dat dit implikasies inhou vir die 

instandhouding en ontwikkeling van ander hulpbronne soos inkomste, gevoel van 

seltbevoegdheid en finansiele sekuriteit. 
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* Beroep 
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Figuur 3.3: Beroepsverspreiding van kliente 

11.6 14 9.3 

Dit blyk uit figuur 3.3 dat die meerderheid van die kliente ekonomies bedrywig is. Die 

beroepsrigting wat die sterkste verteenwoordig is, is die groep wat een of ander ambag 

beoefen, gevolg deur dienswerkers en klerke. Die meeste van die kliente wat beroepsaktief is, 

volg beroepe wat 'n sekere praktiese vaardigheid van hulle vereis en waar daar waarskynlik 

minder intellektuele eise gestel word. Wat die nie-ekonomiesbedrywige groep betref, is daar 

12 (14%) van die kliente wat hulleself as sonder 'n vaste werk beskou. (Kyk figuur 3.3.) Daar 

bestaan egter 'n belangrike verskil tussen die Kl- en N-Kl-groepe met betrekking tot die redes 

waarom die respondente nie-ekonomiesaktief is nie. By die N-Kl-groep was 20 (95%) van die 

21 respondente wat nie-ekonomiesaktief is, huisvroue en/of pensioenarisse. By die Kl-groep is 

15 (60%) uit die 25 respondente wat nie-ekonomiesbedrywig is, sonder vaste werk. Dit blyk 

dus dat werkloosheid 'n groter rol speel by kliente as by nie-kliente. Belangrike hulpbronne 

soos 'n inkomste en gevoel van bevoegdheid wat uit 'n werksituasie spruit, word deur die 

werklose persoon ontbeer. Die wanbalans wat hieruit voortspruit kan tot stres aanleiding gee. 
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* Inkomste 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

lnkomste van huishouding per maand: 
Kliente en nie-kliente 

% 

- 300 300-999 1000-1999 2000-2999 3000-4499 4500+ 

lnkomste per maand in Rand 

• Nie-kliente • Kliente 

Figuur 3.4: Inkomste van huishouding per maand 

Dit blyk uit die gegewens soos weerspieel in figuur 3.4 dat soos in die geval van die N-Kl

groep, die helfte van die kliente se totale netto inkomste per huishouding onder R2000 per 

maand is. 'n Belangrike verskil is egter dat 'n kwart (24%, n=21) van die kliente se netto 

inkomste vir die huishouding besonder laag is naamlik minder as R300 per maand. Van hierdie 

21 kliente is 16 persone se netto inkomste van die huishouding waaraan hulle behoort, minder 

as RSO per maand. Hierdie persone sluit hoofsaaklik die werklose persone in. Bykans 'n 

derde (29%) van die kliente se inkomste is minder as RlOOO per maand. Dit stem grootliks 

ooreen met die van die nie-kliente. In totaliteit gesien blyk dit dat die kliente in die middel- en 

hoer inkomstegroepe beter finansieel kan funksioneer, veral in die lig van die feit dat die 

meerderheid van hulle enkellopend is en daar relatief minder eise aan die totale netto inkomste 

van die huishouding gestel kan word. In die laer inkomstegroep blyk dit egter dat sowat 'n 

kwart van die kliente se inkomste minder as R300 per maand is. Ongeag die feit dat sommige 

van hierdie groep enkellopend mag wees, is hulle ink:omste as 'n hulpbron ontoereikend. 

Finansiele stressors sal 'n belangrike invloed op hierdie kliente se funksionering uitoefen. 
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Wat die hoofbron van inkomste van die Kl-groep betref, is salaris (van een of meer persone in 

die huishouding) die mees algemene (70,1 %, n=61). Dit stem ooreen met die bevinding wat 

ten opsigte van die nie-kliente gemaak is. 

Samevattend kan die volgende aspekte met betrekking tot die profiel van die kliente uitgelig 

word: 

Beduidend meer mans is by die Kl-groep as by die Nie-Kl- groep betrek. Dit is egter 

bevind dat meer mans in rehabilitasiesentrums opgeneem word vir die behandeling van 

alkohol- en dwelmverwante probleme. 

Soos in die geval van nie-kliente, word daar ook aan kliente eise gestel met betrekking 

tot die versorging van kinders en soms ook bejaardes in die gesin. 

Hoewel die klientegroep gemiddeld jonger is as die nie-klientegroep, is al die 

lewenstadia wat in die volwasse lewensfase voorkom, in beide groepe verteenwoordig. 

In albei groepe is daar "jonger volwassenes" en "ouer volwassenes". 

Beduidend meer persone in die klientegroep, as in die nie-klientegroep, is enkellopend 

en funksioneer dus nie in 'n gesinsverband of 'n volledige gesin nie. Meer as die helfte 

van die kliente is enkellopend. 

Bykans twee derdes van die kliente bet 'n skoolvlak van standerd agt of laer. 

'n Kwart van die kliente se inkomste is minder as R300 per maand. 

3.3.2 Stressors aanwesig by kliente 

In bierdie afdeling is die fokus geplaas op die bevindings van die kwantitatiewe ondersoek na 

die oorsake van stres by die klientegroep wat by die ondersoek betrek is. In die kwantitatiewe 

ondersoek is die oorsake van stres vanuit twee perspektiewe bestudeer. Eerstens is gelet op die 

lewensgebeure of -krisisse wat deur die kliente ervaar is gedurende die jaar wat die invul van 

die vraelys vooraf gegaan bet. Tweedens is stressors bestudeer deur te let op die daaglikse 

probleme (daily hassles) wat ervaar word. (Vir 'n volledige bespreking van die metodologie en 

wyse waarop die steekproef getrek is, kyk hoofstuk 1. Kyk ook Bylae B vir die 

meetinstrumente wat gebruik is.) 

Slegs die veranderlikes is aangedui wat 20% (n = 18) van die respondente uit die klientegroep 

as redelik erg en baie erg ervaar. Hierdie data is dan ook met die ooreenstemmende 

veranderlike in die nie-klientegroep vergelyk. (Kyk Bylae M, tabel M-14.) 

Met betrekking tot eise wat aan die kliente gestel word en wat as redelik tot erg ervaar word, 

blyk dit dat werksomstandighede, huwelik- en gesinsverboudinge, gesondheid (eie gesondheid 

en die gesondheid van familielede), krisisse van gesinslede en botsing met die gereg by 

ongeveer 'n kwart van die kliente voorkom. Wat die botsing met die gereg betref bet ongeveer 
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'n kwart van die kliente met die gereg gebots en dit stresvol ervaar. Dit moet egter in gedagte 

gebou word dat die spesifieke klientegroep wat geselekteer is uit persone bestaan wat weens 

bulle alkobolverwante- en dwelmverwante probleme met die gereg kon gebots bet. Dit sou nie 

noodwendig die geval in die breer klientebevolking wees nie. 

Indien die bevindings (kyk Bylae M, tabel M-14) verder in terme van die model van 

ekologiese kongruensie gei'nterpreteer word, is dit duidelik dat kliente sekere gebreke in 

bulpbronne soos weerspieel in bulle belewenis van lewensgebeure, ervaar. Bykans 'n kwart 

van die kliente ervaar dat bulle nie meer in 'n werksituasie is nie, dat hulle verhouding met 'n 

huweliksmaat besig is om te verswak, finansieel word daar nie voorsien volgens verwagting 

nie, 'n stokperdjie wat betekenis vir die respondente gehad bet is laat vaar, 'n troeteldier wat 

in sekere emosionele beboeftes voorsien bet, het doodgegaan en verhoudings met vriende is 

verbreek. Hierdie hulpbronne wat verloor is, staan veral in verband met bronne wat in basiese 

lewensbehoeftes moet voorsien, sekuriteit kan verseker, eie-waarde en 'n gevoel van 

seltbevoegdheid laat ontwikkel en in sosiale- en ondersteuningsbeboeftes kan voorsien. 

Die frekwensieverspreiding dui verder daarop dat proporsioneel meer kliente lewensgebeure as 

stresvol ervaar. Ongeveer 'n kwart van die kliente ervaar 'n duidelike wanbalans of 

inkongruensie tussen dit wat hulle beleef die omgewing van hulle vereis en die hulpbronne 

(intern en ekstem) wat tot hulle beskikking is. 

Uit die vraelys wat oor lewensgebeure gehandel het en deur die kliente voltooi is, kon 'n 

frekwensietelling ( lewensgebeure frekwensie = LGF), 'n telling vir akkumulatiewe ems 

(lewensgebeure akkumulatief = LGA) en 'n gemiddelde intensiteitstelling (lewensgebeure 

intensiteit = LGI) verkry word. (Kyk Bylae M, tabel M-15 vir 'n opsomming van die 

beskrywende statistiek.) 

Die gegewens dui daarop dat die lewensgebeuretellings verspreid is. Die verspreidings van 

LGF en LGA wyk statisties beduidend af van die normale verspreiding. (Vergelyk STSC 

1991: S-252). Waar die verspreiding afwyk van die normale verspreiding, word die mediaan 

verkies bo ander metings van die sentrale tendens (Ferguson 1976: 56). In die lig van die 

bevinding dat die data nie ooreenkom met die normale verspreiding nie, is van nie

parametriese statistiese metodes gebruik gemaak om die verskille tussen die Kl- en Nie-Kl

groepe ten opsigte van die veranderlikes LGF, LGA en LGI te bepaal. 
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Tabel 3.14: Lewensgebeure: Verskille tussen ldiente en nie-kliente 
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** Beduidend op die 1 % peil van betekenis. 

Die statistiese gegewens dui daarop dat wat die hoeveelheid lewensgebeure wat die respondente 

beleef het gedurende die jaar wat die invul van die vraelys voorafgegaan het betref, het die 

klientegroep statisties beduidend meer lewensgebeure as die nie-kliente beleef. Indien die 

respondent se subjektiewe belewenis van hoe ernstig hy/sy die lewensgebeurtenis beleef het 

akkumulatief bereken word (LGA), bestaan daar 'n duidelike verskil tussen die kliente en die 

nie-kliente. Hoewel die gemiddelde intensiteitstelling nie statisties beduidende verskille tussen 

die twee groepe kon bevestig nie, blyk dit egter dat die "totale aanslag" (LGA) wat daar deur 

lewensgebeure op die respondente gemaak is, duidelike verskille tussen die groepe na vore 

bring. Kliente het nie slegs meer lewensgebeure as nie-kliente beleef nie maar die effek 

daarvan op die ldiente was ook groter. 

Die daaglikse probleme wat deur ldiente as "redelik erg" en "baie erg" ervaar is, is 

geinterpreteer. Nie al die daaglikse probleme soos vervat in Bylae B, is aangedui nie. Slegs die 

daaglikse probleme wat as redelik/baie erg deur 203 (n = 18) of meer van die respondente 

ervaar is, is geinterpreteer. (Kyk Bylae M, tabel M-16.) 

Die bevindings dui daarop dat, soos in die geval van die nie-ldiente, bekommemisse oor 

finansies en materiele besittings sterk na vore kom. Tussen 'n kwart en die helfte van die 

ldiente beleef dat hulle redelik erg of baie erg deur finansiele stressors beinvloed word. Daar 

word nie slegs 'n verlies aan finansiele en materiele hulpbronne beleef nie, maar ook die 

moontlikheid dat hierdie hulpbronne nie instand gehou kan word nie. Die stres wat ldiente 

rondom materiele aspekte ervaar, kan ook verband hou met waardesisteme. In gevalle waar 

inkomste en materiele besittings as 'n besonder waardevolle hulpbron beskou word, sal die 

verlies of moontlikheid van verlies daaraan as meer stresvol ervaar word. 
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Aspekte wat verband hou met hulle toekomsvisie bet voordurend bekommernis by die 

respondente tot gevolg . Tussen 'n derde en twee derdes van die kliente is voortdurend 

bekommerd oor hulle eie toekoms, die toekoms van hulle nageslag en die toekoms van die land 

en worstel met gedagtes oor die dood en die sin van die lewe. Dit blyk uit die data dat meer 

respondente uit die nie--klientegroep se toekomsvisies bepaal word deur eksteme faktore soos 

politieke strominge en nuusgebeure wat ook saamhang met die talle veranderinge wat in die 

bree samelewing plaasvind. Hoewel hierdie aspekte ook 'n bron van kommer vir talle van die 

kliente is, blyk dit dat die kliente met meer inteme konflikte worstel wat verband kan hou met 

die gebrek aan eiewaarde, selfvertroue, gevoel van bevoegdheid en 'n algemene positiewe 

lewensuitkyk. Hierdie pessimistiese lewensuitkyk kan ook verband hou met 'n neiging by die 

kliente om destruktiewe denkpatrone in stand te hou. 

Tussen 'n kwart en die helfte van die kliente ervaar probleme op die gebied van 

interpersoonlike verhoudings wat vir hulle stresvol is. Die veranderlikes wat na vore kom, 

staan veral in verband met die kliente se onvermoe om interpersoonlike verhoudings te bou en 

in stand te hou, selfgeldend op te tree, te kommunikeer en om konflik te hanteer. Gesien in die 

lig daarvan dat die genoemde aspekte belangrike interpersoonlike vaardighede verteenwoordig, 

hou die gebrek aan bierdie vaardighede by die klientegroep belangrike implikasies in vir die 

veroorsaking en die bantering van stres deur kliente. 

Die bevindings sinspeel daarop dat van die kliente nie oor positiewe selfbeelde beskik nie, nie 

oor die nodige probleemoplossende vaardighede beskik nie en nie hulle tyd altyd sinvol 

bestuur nie. Dit is belangrike vaardighede of gesien in die lig van die model van ekologiese 

kongruensie, hulpbronne waaroor die kliente nie beskik nie. Die gebrek aan hierdie 

hulpbronne kan in 'n groot mate lei tot die ontwikkeling van hoe stresvlakke by kliente. 

Tussen 'n kwart en die helfte van die kliente bet aangedui dat hulle stressimptome ervaar en 

beleef dat hierdie aspekte hulle emstig bekommer. Aspekte wat na vore kom is slaapprobleme, 

onvermoe om te ontspan en die gebruik van alkohol. 'n Belangrike bevinding in bierdie 

verband is dat die gevolge van stres op sigself, 'n bron van stres kan word en word die sikliese 

aard van die stresproses bier bevestig. Wat bier verder na vore kom is die kliente se gebrek 

aan vaardighede om bierdie stresverwante simptome of verskynsels te hanteer en hulle beskik 

dus ook nie oor bierdie hulpbron nie. 

Uit die moontlike 121 daaglikse probleme (daily hassles) (kyk Bylae B) wat die respondente 

kon aandui, is 'n daaglikseprobleme-frekwensietelling (DPF), daaglikseprobleme

akkumulatiewetelling (DPA) en die daaglikseprobleme-intensiteitstelling (DPI) ten opsigte van 

elke respondent verkry. Die inligting (kyk Bylae M, tabel M-17) dui daarop dat die tellings 
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verspreid is en dat DPA-tellings beduidend afwyk van die norm.ale verspreiding. DPF- en DPI

tellings toon normale verspreidings. 

** Beduidend op die 1 % peil van betekenis. 

* Beduidend op die 5% peil van betekenis. 

Die gegewens dui daarop dat die hoeveelheid daaglikse probleme wat die kliente gedurende 

die maand wat die invul van die vraelys voorafgegaan het ervaar het, statisties beduidend 

meer is as die daaglikse probleme wat deur die nie-kliente beleef is. Die kliente se 

subjektiewe belewenis van hoe emstig hulle die daaglikse probleme beleef (akkumulatief 

bereken, dus die DP A) verskil statisties beduidend van die nie-klientegroep wat die mediane 

betref. Daar bestaan egter nie 'n verskil wat die verspreiding van die data betref nie. Die 

gemiddelde intensiteittellings (DPI) van die twee groepe verskil beduidend van mekaar. Die 

aanname dat die klientegroep meer daaglikse probleme ervaar en hierdie probleme meer 

emstig ervaar, word grootliks deur hierdie bevindings ondersteun. 

Samevattend kan daar uit die voorafgaande bevindings van die kwantitatiewe ondersoek na die 

stressors by die kliente, tot die gevolgtrekking gekom word dat tussen 'n kwart en die helfte 

van die kliente redelik tot baie emstig beleef dat daar eise aan hulle gestel word. Verder 

beleef hierdie groep dat hulle nie altyd oor die hulpbronne beskik om hierdie eise die hoof te 

hied nie en dat hulle pessimisties is oor die verkryging van die nodige hulpbronne. Die metings 

van lewensgebeure en daaglikse probleme as indikatore van stressors dui aan dat die 

klientegroep aan meer stressors blootgestel word en dat die kliente die stressors meer intens en 
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bedreigend as die nie-klientegroep ervaar. Hierdie bevinding bevestig die belangrikheid dat 

die persepsie van stressors en die waardes van kliente in ag geneem moet word. 

3. 3. 3 Stressimptome aanwesig by kliente 

In hierdie afdeling is die fokus op die bevindings van die kwantitatiewe ondersoek na die 

tekens of simptome van stres watby kliente voorkom, geplaas. 

Stressimptome wat gereeld tot baie gereeld ( een of meer keer per week) by kliente voorgekom 

het, is geinterpreteer. (Kyk Bylae M, tabel M-18.) Bykans die helfte van die kliente het op 'n 

gereelde basis (een of meer keer per week), emosionele simptome ervaar wat met 

temeergedruktheid en 'n gevoel van gespannendheid in verband staan. Verder blyk dit dat 

bykans die helfte meer kliente as nie-kliente, emosionele simptome ervaar. Behalwe vir 

hartkloppings het ongeveer 'n kwart van die kliente fisiese simptome op 'n gereelde basis 

ervaar. Droe keel en mond, slaapprobleme, spysvertering- en eetlusprobleme is simptome wat 

by ongeveer die helfte meer kliente as nie-kliente voorkom. Soos in die geval van die nie

kliente is die gedragsimptoom wat die duidelikste na vore kom by kliente ooraktiwiteit en 'n 

onvermoe om te ontspan en stil te sit. 

Uit die simptoomvraelys kon 'n telling bereken word vir die frekwensie van simptome (SF) 

asook 'n telling vir akkumulatiewe frekwensie (SAF). Daar kan uit die gegewens (kyk Bylae 

M, tabel M-19) afgelei word dat die simptomefrekwensietellings (SF) normaal verspreid om 

die sentrale punt is. Die SAF tellings wyk beduidend van die normale verspreiding af. 

** Beduidend op die 1 % peil van betekenis. 

* Beduidend op die 5 % peil van betekenis. 
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Tabel 3.16 weerspieel dat die kliente in hierdie ondersoek statisties beduidend meer (wat die 

boeveelheid betref) stressimptome, as die nie-kliente ervaar bet. Die verskille in die 

akkumulatiewe frekwensietellings dui verder daarop dat stressimptome ook meer gereeld by 

kliente voorkom as by nie-kliente. Die aanname dat die klientegroep wat by hierdie studie 

betrek is meer en meer gereeld stressimptome sal openbaar as die nie-kliente, word deur 

hierdie bevindings ondersteun. 

Die voorafgaande bevindings dui daarop dat tussen 'n derde en die belfte van die kliente 

stressimptome op 'n gereelde basis ervaar bet. Hierdie simptome sluit gedragsimptome, 

emosionele simptome en fisiese simptome in. Die bevindings dui daarop dat die klientegroep 

beduidend meer en meer gereeld stressimptome as die nie-klientegroep ervaar. 

3.3.4 Hanteringsmeganismes en lewenstylfaktore by kliente 

In die kwantitatiewe ondersoek is die kliente versoek om 'n vraelys in te vul waarin hulle moes 

aandui van watter en hoe gereeld hulle van hanteringsmeganismes gebruik maak. (K yk Bylae 

B, Afdeling D.) In die vrae is onderskei tussen meganismes wat tydelik gebruik word om stres 

te banteer, meganismes wat aanpassing tot gevolg bet en meganismes wat wanaanpassing tot 

gevolg bet. 

Soos in die geval van die nie-kliente, staan die tydelike meganismes wat deur tussen 'n derde 

en die helfte van die kliente gebruik word, in verband met aktiwiteite waarmee hulle hulself 

besig hou as hulle stres ervaar. Meganismes wat as "aanpassing" en "wanaanpassing" getipeer 

kan word, is weerspieel. (Kyk Bylae M, tabelle M-20 en M-21.) 

Dit blyk uit die bevindings dat ongeveer die belfte van die kliente nie van meganismes gebruik 

maak waar hulle van die ondersteuning van ander persone gebruik maak nie. Byvoorbeeld sal 

bykans die belfte van die kliente (47,1 %) selde of nooit met iemand gaan praat wat iets aan 'n 

probleem kan doen. Die meerderheid kliente vermy dit om met naby of baie (verskillende) 

vriende te praat, wanneer hulle stres ervaar. Dit blyk dat die meerderheid kliente dit moeilik 

vind om emosionele ondersteuning te vind en te benut, wanneer hulle stres ervaar. Ongeveer 

80% van die kliente het aangedui dat hulle gereeld van hulle denkprosesse gebruik maak om 

stres te hanteer. Hierdie bevinding kan positief wees wanneer konstruktiewe gedagtes openbaar 

word. Indien destruktiewe gedagtegange by die kliente voorkom, kan dit egter 'n meganisme 

wees wat op wanaanpassing dui. Die persentasies (kyk Bylae M, tabel M-20) reflekteer dat 

daar nie veel verskil tussen die kliente en nie-kliente bestaan, met betrekking tot die gebruik 

van hanteringsmeganismes wat aanpassing weerspieel nie. 
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Die gegewens toon dat bykans 'n kwart van die kliente gereeld en baie gereeld van 

meganismes gebruik maak wat nie aanpassing bevorder nie. Bykans die helfte van die kliente 

trek hulleself terug, bespreek nie hulle gevoelens met ander nie en soek dus nie emosionele 

ondersteuning nie. Die helfte van die kliente bekommer hulle voortdurend oor sake wanneer 

hulle stres ervaar. Dit word aanvaar dat hierdie "bekommernis" onproduktief is, met ander 

woorde dit bet nie die oplossing van die probleem tot gevolg nie. Aangesien bekommernis 'n 

kognitiewe proses is, kan hierdie bekommernis gesien word as 'n negatiewe en destruktiewe 

gedagtepatroon. Bykans twee derdes (63,2%) van die kliente bet aangedui dat bulle "wens" dat 

dit wat die stres veroorsaak (stressor), verander kan word en die belfte van die kliente 

fantaseer dat die stressors nie bestaan of nie voorgekom bet nie. Hierdie bevindings ondersteun 

die aanname dat kliente negatiewe en destruktiewe denkpatrone openbaar, wat nie noodwendig 

tot probleemoplossing lei nie en opsigself verdere stres kan veroorsaak. 

Ongeveer 'n derde of meer van die kliente openbaar faktore in hulle lewenstyl, wat verhoed 

dat hulle die stres wat ervaar word, op 'n konstruktiewe wyse hanteer. (Kyk Bylae M, tabel 

M-22.) Eerstens bestaan ondersteuningstelsels nie of word die bestaande stelsels nie benut nie. 

Tweedens maak die kliente nie van strategiee gebruik om hulle stressimptome te bebeer nie. 

Daar is byvoorbeeld relatief min kliente wat gereeld fisiese oefeninge doen, 

ontspanningstegnieke toepas en wat gebalanseerde maaltye nuttig. Daarenteen rook die 

meerderheid (85%) van die kliente meer as 10 sigarette per dag en gebruik 'n derde medikasie 

en/ of alkobol om te ontspan of om te slaap. 

Uit die vraelys (Bylae B, Afdeling D) kon 'n telling vir die hanteringsakkumulatiewe

frekwensie (HAF) sowel as 'n lewenstyltelling (LST) bereken word. (In Bylae M, tabel M-23 

is die beskrywende statistiek van die HAF en die LST gegee.) 

Die statistiese gegewens dui daarop dat die verspreidings van die LST en die HAF beduidend 

van die normale verspreiding afwyk. Vir beide die meetinstrumente is norms daargestel om 

interpretasie te vergemaklik. (Kyk paragraaf 3.2.6.) Die norms is as volg: 

* HAF: WANAANPASSING AANPASSING 
29 -----------------87------------------145 

* LST: WANAANPASSING AANPASSING 
0 ----------------- 55 ---------------- 115 

Indien hierdie norms gebruik word om die gegewens te interpreteer, blyk dit dat, soos in die 

geval van die nie-kliente, ongeveer die belfte van die kliente in die groep val wat 'n tendens 

toon om stres op 'n wanaangepaste wyse te banteer. Drie-kwart van die kliente toon 

lewenstyltellings (LST) van minder as 55. Dit dui daarop dat die meeste van die kliente nie 

oor die nodige stresbanteringsvaardigbede beskik nie. 



138 

!~?:~~:::~,.:}:?:=:::::Y~~R::t,x~R::::P:1::~:~:~:::-~e,~t:,::~e,:.~C!:~·~i~~!~:=,.,.:~~:::;~,::~I::::::-:::::::·:::::-:::::::::::::-:::::::::::::::·:-:-:-:·:-:-:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:·:::::::::::::::::::::::::: 
:-:-:;:::::::::::::::::::::::/::::-··::···::::::::::;:::::::::::;:::::::::::::::::::::-:.:.:-::·:·:··· .·:·:·:·:::::: .... :.:_:_:_.;._.::;::-:-:-:-:-:-:-:- ·····.· :-:.:-:-::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::;:;:::;:::;::::::::: :::::_:,:.:_:_:::;:;::::::::.::::::;:;:;:;:::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::;:;::::;:;:;:;::;::::::::;:;:;:;::: 
:- <·:-:-:-:-:-;.:-:.:-:.:-:-:-:-:-:-.·:·:·.·.·.·:-:.;-:.:-:.:-:.:-:-:-:-:.:-:-:-:.:-:-:-:-·-·.·.·.::::::::: ..• ·.·.· .. ·.·-:-:-:-:.·.;.· •. ·.· .·.·:-.·:·:·:·:·:·:·-·.· ::::::·:: . : :::::-;.;.·.·.·. ·.·.·.·-:-:.:-:-:-:-:-:·.·.·.·.-:·:·:<::;:-:-:-:.;;:;:-:.:;:.:-:-:·:::·:·:: :::::::-:-:·:·:-:::·:-:;:-:-:·:::·:-:-:::::·:·::·:·:·:·:·:-:·:·:·:.:-:·:-:·:-:-:·:-::::: :· 

:· :1::::1::\::1::::::::•::·!·l:::1,:·:::•:·:1\:::1-ffif?:~~~:::1.1:!l\!\l\:ll•:1:::::.:_:1::1::\.\.:\lll:::•:\:•·•:: \w~l~P:IAl¥:1 ::::::1\:\:1-·:,::::~gB~·::::.:_::::1:::·::: :::_:.:::.::-\.:.:::~m~EB~·-:::,.:-:-:-:-:::·: .: 

l ll!ll~l1111lll1Uli!llllllll i!lililiiliil!i~l,!j\!i1i ill1i\liiiiiiiii1i \~1iiiii:i1iiJ1liliii I 
~ i'~1~11•1t~11t111~,!J11~ ~iliilm:1111!111i~;,;1 iiii,liiriiiiii ii~i~iiiiiii~ii 1 

** Beduidend op die 1 % peil van betekenis. 

In tabel 3 .17 word aangedui dat die kliente oor statisties beduidend minder 

streshanteringsvaardighede wat met lewenstyl in verband staan as die nie-kliente, beskik. Daar 

bestaan nie 'n statisties beduidende verskil tussen die gebruik van streshanteringsmeganismes 

wat nie met lewenstyl in verband staan tussen die twee groepe nie. 

3.3.5 Maatskaplike ondersteuning by kliente 

In die kwantitatiewe ondersoek is maatskaplik:e ondersteuning ondersoek deur vrae aan die 

respondente te stel oor praktiese ondersteuning, emosionele ondersteuning, hulp in krississe, 

formele ondersteuning en sosiale kontak. (Die bevindings is in Bylae M, tabelle M-24 ,M-25 

en M-26 weergegee.) 

Ongeveer die helfte van die kliente in die ondersoek beleef dat hulle nie praktiese hulp van 

steunstelsels oor die algemeen ontvang nie. Die meerderheid (61,6%) van die kliente beleef dat 

hulle nie op praktiese ondersteuning van hulle familie kan reken nie terwyl ongeveer twee 

derdes beleef dat hulle op die praktiese hulp van vriende kan staatmaak. Dit blyk dat vriende 

'n belangrike steunstelsel vir kliente in hierdie ondersoek is. 

Dit blyk dat ongeveer 'n derde van die kliente beleef dat daar nie gereeld in hulle behoeftes 

aan emosionele ondersteuning, voorsien word nie. 'n Beduidende aantal kliente (43,1 %) is van 

mening dat daar nooit of baie selde 'n persoon beskikbaar is na wie hulle kan gaan vir raad en 

troos. Hierdie kliente sien dus nie die maatskaplike werker of ander professionele 

hulpverleners as persone by wie hulle emosionele ondersteuning kan ontvang nie. Hierdie 

opmerking geld ook vir die 36,5 % van die kliente wat aangedui het dat hulle nooit, of baie 

selde, iemand het met wie hulle vertroulik: kan gesels. Die gegewens weerspieel verder dat 

meer kliente as nie-kliente ervaar dat hulle behoeftes aan ondersteuning nie bevredig word nie. 
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Wat ondersteuning tydens krisisse betref, is die meerderheid (70% en hoer) van die kliente van 

mening dat vriende, familie, 'n maatskaplike werker en 'n predikant hulle redelik tot goed sal 

kan bystaan. Dit blyk uit die data dat 'n kwart van die kliente ervaar dat hulle in krisistye swak 

of geen hulp van steunstelsels sa1 ontvang. 

Wat die ondersteuning wat van formele hulpbronsisteme ontvang word betref, bet ongeveer 'n 

derde van die kliente aangedui dat hulle van staatswelsynsdepartemente of welsynsorganisasies 

gebruik gemaak bet en die diens bevredigend gevind bet. Ongeveer tien persent van die kliente 

bet aangedui dat hulle die dienste probeer bet en onbevredigend gevind bet. Die res ( ongeveer 

die helfte van die kliente) bet aangedui dat hulle nie die dienste nodig gekry bet nie of nie 

weet van die dienste nie. Die respondente is egter kliente van staatswelsyndepartemente of 

welsyns-organisasies. 'n Moontlike verklaring vir hierdie bevinding is dat die kliente nie 

begryp dat hulle hulp van spesifiek 'n welsynsinstansie ontvang nie omdat hierdie feit nie aan 

hulle verduidelik word nie. Dit mag ook wees dat kliente hulle weerstand teen die 

hulpgewende instansies, op hierdie wyse openbaar. Die implikasie van hierdie bevinding vir 

hierdie ondersoek, is dat die meerderheid kliente nie die welsynsinstansies in die gemeenskap 

as steunstelsels herken en erken nie. 

Die data weerspieel dat bykans die helfte van die kliente glad nie, of geringe, sosiale kontak 

met steunstelsels bet. Hierdie groep kliente ervaar beperkte kontak met familie buite die 

huishouding, vriende en kennisse. Drie-kwart (77,6%) van die kliente beleef geen of min 

sosiale kontak met persone in hulle godsdienslewe teenoor slegs 'n derde van die nie-kliente 

wat beleef dat hulle min kontak bet met ander persone in hulle godsdienslewe. Bykans 90% 

van die kliente beskou hulleself as lidmate van een of ander kerk of godsdienstige groepering. 

Dit lyk dus of relatief min kliente in so 'n mate kerklik ingeskakel is dat hulle die lede van die 

godsdienstige groep as 'n bron van ondersteuning beleef. Soos reeds aangetoon is die 

meerderheid kliente wel bereid om hulle in krisistye tot hul predikant of godsdienstige leier vir 

ondersteuning te wend. 

3. 3. 6 Hulpverlening ten Qpsiirte van kliente wat stres ervaar 

In die vraelysondersoek is die kliente gevra om aan te dui of hulle voor die ondersoek hulp vir 

stres(senuwees) ontvang bet. 'n Derde 32,6% (n = 28) van die kliente bet aangedui dat hulle 

hulp ontvang bet. Dieselfde persentasie nie-kliente (32, 7 % , n = 17) bet aangedui dat hulle 

hulp ontvang het. Dit is 'n betekenisvolle bevinding aangesien die kliente meer stres as nie

kliente ervaar, maar hulle soek en gebruik nie meer hulp ten opsigte van stresverwante 

probleme nie. 
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Tabel 3.18: Persone/instansies van wie hulp vir stres ontvang is 

Die meerderheid van die persone (kliente en nie-kliente) wat hulp vir stres ontvang het, het dit 

van hulle huisdokter ontvang en het die hulp uit medikasie bestaan. Geen respondent het 

aangedui dat hy of sy hulp van 'n maatskaplike werker ontvang het ten opsigte van die 

bantering van stres nie. Dit kan wel aangeneem word dat die persone wat hulp in 'n 

rehabilitasiesentrum ondergaan het, wel hulp in spanverband ontvang het en dat 'n 

maatskaplike werker deel van die professionele span was. Die meerderbeid (n =21) van die 

kliente wat hulp ontvang bet vir stres, se behandeling bet drie maande of korter geduur. 

Wat die wyses waarop die bulp gegee moet word betref, was die meeste kliente (89,2%) se 

eerste keuse dat daar praatjies in die omgewing gegee moet word oor stres. 'n "Kursus" waar 

mense prakties leer hoe om stres te banteer (84,33) en geskrewe materiaal in die vorm van 

pam:flette en boekies (86, 7 % ) is ook deur kliente verkies. Die meerderheid van die kliente 

(93, 9 % ) het aangedui dat hulle self daarin belangstel om meer oor stres en die bantering 

daarvan te wete te kom. 

3.4 SAMEVATTING 

Ten einde die stresverskynsel by klientsisteme te ondersoek, is die voorkoms en intensiteit van 

stres eerstens in 'n afgebakende geografiese gemeenskap ondersoek (nie-kliente). Tweedens is 

'n ondersoek ondemeem na stres by geselekteerde groepe kliente wat ten tye van die 

ondersoek, aan die hulpverleningsprogram van 'n maatskaplike werker onderworpe was. 

Laastens is die twee groepe naamlik kliente en nie-kliente met mekaar vergelyk. In die 
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ondersoek is van kwalitatiewe- en kwantitatiewe benaderings gebruik gemaak en is toepaslike 

statistiese metodes aangewend om kwalitatiewe data te analiseer. 

Uit die beknopte oorsig van die historiese ontwikkeling van die gemeenskap (nie-kliente), is tot 

die gevolgtrekking gekom dat stres as 'n verskynsel reeds vroeg in hierdie eeu sy verskyning 

in die betrokke gemeenskap gemaak het. Die wanbalans tussen hulpbronne aan die een kant en 

eise en behoeftes aan die ander kant, het histories duidelik gemanifesteer in armoede en 

maatskaplike probleme in die gemeenskap. 

Wat die situasie van die nie-kliente ten tye van die ondersoek betref, is daar tot die 

gevolgtrekking gekom dat finansiele stressors, politieke veranderinge in die land wat frustrasie 

en onsekerheid by die inwoners tot gevolg het, 'n vertroebelde toekomsvisie, te veel 

verantwoordelikhede, gesondheidsprobleme, die instandhouding van wonings en probleme in 

die fisiese omgewing (rusverstoring, geraas en 'n gebrek aan fisiese veiligheid) as stressors in 

die spesifieke gemeenskap geidentifiseer kan word. Die stres wat deur nie-kliente ervaar word, 

manifesteer in emosionele-, fisiese- en gedragssimptome. Stressimptome wat veral na vore 

gekom het is temeergedruktheid, gespannendheid en ooraktiwiteit, fisiese moegheid, hoofpyne 

en spierpyne, onbetrokkenheid en passiwiteit asook aggressie en frustrasie. 

Wat die nie-kliente se vermoe om stres te hanteer betref, dui die bevindings daarop dat hierdie 

groep nie bewustelik streshanteringsvaardighede toepas om hulle stres te hanteer nie. Daar kan 

wel tot die gevolgtrekking gekom word dat die meerderheid van die nie-kliente wel 

maatskaplike ondersteuning ontvang, veral in die vorm van emosionele ondersteuning. Die 

meerderheid van die nie-kliente wat by die ondersoek betrek is huldig die mening dat die 

inwoners van die spesifieke gemeenskap hulp met betrekking tot die bantering van stres nodig 

het. Die meerderheid van die betrokke respondente (88,5 % ) het aangedui dat hulleself daarin 

belang stel om meer te leer van die bantering van stres. 

In die tweede plek is daar ondersoek ingestel na die stresverskynsel by die klientegroep en is 

die fokus geplaas op stressors, stressimptome, hanteringsmeganismes, maatskaplike 

ondersteuning en hulpverlening ten opsigte van stresverwante probleme. Hierdie veranderlikes 

is kwantitatief ondersoek deurdat daar gebruik gemaak is van dieselfde vraelys as in die geval 

van die nie-kliente. Enersyds is 'n beskrywing van die veranderlikes soos dit by die kliente 

voorgekom het gegee en andersyds is die gegewens wat ten opsigte van die twee groepe 

versamel is, met mekaar in terme van verskille en ooreenkomste vergelyk. 

Wat die hoeveelheid lewensgebeure wat die respondente beleef het gedurende die jaar wat die 

invul van die vraelys vooraf gegaan het betref, het die klientegroep statisties beduidend meer 

lewensgebeure as die nie-kliente beleef. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat kliente nie 
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slegs meer stressors in die vorm van lewensgebeure as nie-kliente beleef nie, maar die effek 

daarvan op die kliente ook groter was. 

Wat die daaglikse probleme (chroniese stressors) betref, is bevind dat kliente nie slegs 'n 

verlies aan finansiele en materiele hulpbronne beleef nie, maar ook beleef dat die moontlikheid 

bestaan dat hierdie hulpbronne nie instand gehou kan word nie. Aspekte wat verband hou met 

hulle toekomsvisie bet voordurend bekommernis by die respondente tot gevolg gehad. Verder 

ervaar kliente probleme op die gebied van interpersoonlike verhoudings wat vir hulle stresvol 

is. Die bevindings sinspeel daarop dat van die kliente nie oor positiewe seltbeelde beskik nie, 

nie oor die nodige probleemoplossende vaardighede beskik nie en nie hulle tyd altyd sinvol 

bestuur nie. Met betrekking tot stressors, is daar tot die gevolgtrekking gekom dat tussen 'n 

kwart en die helfte van die kliente redelik tot baie emstig beleef dat daar eise aan hulle gestel 

word. Verder beleef hierdie groep dat hulle nie altyd oor die hulpbronne beskik om hierdie 

eise die hoof te bied nie en dat hulle pessimisties is oor die verkryging van die nodige 

hulpbronne. Die metings van lewensgebeure en daaglikse probleme as indikatore van stressors, 

het aangedui dat die klientegroep aan meer stressors blootgestel was en dat die kliente die 

stressors meer intens en bedreigend, as die nie-klientegroep ervaar bet. Hierdie bevinding 

bevestig die belangrikheid dat die persepsie van stressors en die waardes van kliente in ag 

geneem moet word. 

Die bevindings dui daarop dat tussen 'n derde en die helfte van die kliente stressimptome op 'n 

gereelde basis ervaar het. Hierdie simptome sluit gedragsimptome, emosionele simptome en 

fisiese simptome in. Die bevindings dui daarop dat die klientegroep beduidend meer en meer 

gereeld, stressimptome as die nie-klientegroep ervaar bet. 

Met betrekking tot die banteringsmeganismes van kliente, is daar tot die gevolgtrekking gekom 

dat kliente negatiewe en destruktiewe denkpatrone openbaar wat nie noodwendig tot 

probleemoplossing lei nie en opsigself verdere stres kan veroorsaak. Kliente openbaar faktore 

in hulle lewenstyl wat verhoed dat bulle die stres wat ervaar word, op 'n konstruktiewe wyse 

banteer. Eerstens bestaan ondersteuningstelsels nie of word die bestaandes nie benut nie. 

Tweedens maak die kliente nie van strategiee soos ontspanningsoefeninge gebruik om hulle 

stressimptome te beheer me. K.liente beskik statisties beduidend minder oor 

stresbanteringsvaardighede wat met lewenstyl in verband staan as die nie-kliente. Meer kliente 

as nie-kliente ervaar dat hulle behoeftes aan ondersteuning nie bevredig word nie. 

Wat die hulpverlening met betrekking tot kliente wat stres ervaar betref, is bevind dat hoewel 

kliente meer stres as nie-kliente ervaar, soek en gebruik hulle nie meer hulp ten opsigte van 

stresverwante probleme nie. Die meerderheid van die kliente wat hulp vir stresverwante 

probleme ontvang bet, bet dit van bulle buisdokter ontvang en bet die bulp uit medikasie 
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bestaan. Geen klient wat by die ondersoek betrek was het spesifiek aangedui dat hy/sy hulp 

met betrekking tot stres van 'n maatskaplike werker ontvang het nie. 'n Groot meerderheid van 

die kliente (93,93), het aangedui dat hulle self daarin belang stel om meer van stres en die 

bantering daarvan te leer. Metodes wat gevolg kan word is praatjies oor streshantering, die 

benutting van literatuur oor die onderwerp en geleenthede waar daar prakties geleer kan word 

om stres te hanteer. 

Samevattend kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat stres in 'n groter mate by die 

kliente wat in hierdie ondersoek betrek is voorkom, as by die nie-kliente wat betrek is. Die 

bevindings dui egter ook daarop dat nie-kliente stres ervaar en probleme ondervind om stres te 

hanteer. Oor die algemeen dui die bevindings in die ondersoek daarop dat stressimptome nie 

die gevolg is van enkelvoudige omstandighede en fak:tore nie. Eenmalige, akute gebeure sowel 

as chroniese, minder dramatiese gebeure en die individu se interpretasie van die gebeure bet 

stres tot gevolg. Die individu se hanteringsmeganismes, lewenstylfaktore en die beskikbaarbeid 

van maatskaplike ondersteuning is belangrike tussenkomende veranderlikes in die stresproses. 

Hoewel die bevindings van hierdie ondersoek weens die metodologiese leemtes nie 

veralgemeen kan word nie, blyk dit duidelik dat die kliente wat in hierdie ondersoek betrek is, 

stres ervaar en bewus is van die feit dat hulle hulp vir die toestand behoort te ontvang. 
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HOOFSTUK4 

'N MODEL VIR DIE IMPLEMENTERING VAN 'N 

STRESHANTERINGSPROGRAM 

In die vooraf gaande hoofstukke is gekonsentreer op die analisering van die verskynsel van stres 

in die algemeen en stres by die klientsisteem in die besonder. Ondersoek is ingestel na die 

literatuur wat oor die onderwerp bestaan, sowel as 'n empiriese ondersoek na die voorkoms 

van stres by 'n geselekteerde klientsisteem. Daar is tot die globale gevolgtrekking gekom dat 

stres wel by die klientsisteem voorkom en dat dit noodsaaklik is dat die maatskaplike werker in 

die verloop van die totale hulpverleningsproses, aandag aan stres en die bantering daarvan deur 

die klientsisteem, behoort te gee. 

In hierdie hoofstuk is hoofsaaklik aandag gegee aan die volgende aspekte: 

'n Teoretiese model vir die implementering van 'n streshanteringsprogram. 

Riglyne vir die implementering van streshanteringsprogramme. 

Die daarstelling van 'n model vir die implementering van streshanteringsprogramme 

deur maatskaplike werkers. 

4.2 'n TEORETIESE MODEL VIR DIE IMPLEMENTERING VAN 
STRESHANTERINGSPROGRAMME 

4.2.1 Teoretiese uitgangspunte 

Die stresmodel vir maatskaplike werkers soos in hoofstuk 2 beskryf, is in hierdie studie 

gebruik om intervensie met betrekking tot streshantering te rig. Hierdie model berus in 'n 

groot mate op die model van die bewaring van hulpbronne en die model van ekologiese 

kongruensie (Hobfoll 1988). Hobfoll (1988: 300) kom tot die gevolgtrekking dat die twee 

sentrale konsepte naamlik "persoonlikheid" en "omgewing" nie maklik verander nie. 

Oppervlakkige en eensydige pogings om die klientsisteem te help om stres beter te hanteer, sa1 

nie effektief wees nie. In hierdie studie bet die navorser van die standpunt uitgegaan, dat die 

persoon-in-omgewing-benadering die mees wetenskaplik-verantwoorde benadering blyk te 

wees, wat in die ontwikkeling van streshanteringsprogramme gevolg kan word. Daar bestaan 

verder geen twyfel dat streshanteringsprogramme intensiewe en gekonsentreerde intervensies 

moet wees waar "kitsoplossings" en oppervlakkigheid vermy moet word. 
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'n Benadering wat aansluiting by die bogenoemde vertrekpunte vind, is die benadering van 

stres-inokulasie-opleiding. Meichenbaum (1985:3) sien stres binne hierdie konteks as die 

resultaat van 'n transaksie, wat bemvloed word deur beide die persoon en die omgewing. 

Stres word spesifiek binne die konteks van stres-inokulasie-opleiding gesien as 'n 

weerspieeling van die verhouding tussen persoon en omgewing. Hierdie verhouding word deur 

die persoon waargeneem as oorskrydend van sy of haar hulpbronne. Streshantering word 

gesien as gedrags- en kognitiewe pogings van 'n persoon, om eise (intern en ekstern) wat deur 

stresvolle interaksies geskep word, te bemeester, te verminder of te tolereer. 

Die transaksionele perspektief van stres en streshantering wat stres-inokulasie-opleiding 

onderle, vind nou aansluiting by die model van bewaring van hulpbronne en die model van 

ekologiese kongruensie. Die betekenis wat elk van hierdie modelle vir die implementering van 

streshanteringsprogramme bet, is in meer besonderhede ondersoek. 

Vervolgens sal daar gelet word op teoretiese beginsels vir streshanteringsprogramme soos 

afgelei uit die teoretiese modelle van "bewaring van hulpbronne", "ekologiese kongruensie" en 

stres-inokulasie-opleiding. 

a. Die model van bewaring van hulpbronne. 

Volgens Hobfoll (1988: 301-304) kan die volgende beginsels vir die implementering van 

streshanteringsprogramme uit die model van bewaring van hulpbronne afgelei word: 

* Beginsel nr. 1 

Streshanteringsprogramme behoort gerig te wees op hulp aan mense om die verlies aan 

hulpbronne te konfronteer, of te voorkom en om die wins aan hulpbronne te bevorder. 

Verskillende wyses kan gevolg word om die beginsel in die praktyk te implementeer. 

Die mees direkte wyse waarop verlies aan hulpbronne beperk kan word, is deur die 

omgewing te verander. Die omgewing self kan deur die maatskaplike werker verander 

word, of die veranderingspoging kan gerig word op die klientsisteem se eie vermoe om 

die verandering teweeg te bring. Laasgenoemde veranderingspoging kan 

geoperasionaliseer word deur 'n verskeidenheid van strategiee soos om sosiale-, 

bestuurs-, en werksvaardighede vir die klientsisteem aan te leer en om fmansiele hulp 

en huweliksberaad aan te bied. Die fokuspunt van hierdie beginsel is dus tweeledig 

naamlik (i) die verandering van die elemente in die omgewing wat die verlies aan 
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hulpbronne veroorsaak of ontlok en (ii) die bevordering van die elemente m die 

omgewing wat die ontwikkeling/daarstelling van hulpbronne fasiliteer. 

Streshanteringsprogramme kan daarop gerig wees om individue te help om die aard van 

die bedreiging wat uit die verlies van hulpbronne spruit, te herevalueer. Hierdie 

strategie is gerig op kognitiewe veranderinge deurdat mense oortuig kan word dat dit 

wat hulle as verlies sien, in werklikheid 'n uitdaging is om ander hulpbronne te bekom. 

Daar b~staan egter werklike en intense verliese, byvoorbeeld die dood van 'n geliefde, 

wat nie sondermeer verklein moet word nie. Daar moet oor sekere verliese getreur 

word en om die betekenis daarvan te verldein, kan destruktief wees (Hobfoll 1988: 

302). 

In die derde plek kan hulpverlening fokus op die verandering van die onderliggende 

waardes wat die individu heg aan die verliese en winste. 

* Beginsel nr. 2 

Streshanteringsprogramme moet kragtig genoeg wees en moet voldoende diepte besit om die 

krag van gewoonte en die neiging om nie te wil verander nie, teen te werk. Om dit te kan 

doen, moet streshanteringsprogramme aan die volgende vereistes voldoen naamlik: 

Nuwe streshanteringstrategiee moet voorgestel word. 

Sinvolle voorbeelde moet voorsien word. 

Individue moet die geleentheid gegee word om nuwe strategiee uit te toets. 

Terugvoer oor die aanwending van die strategiee moet aangemoedig word. 

Opvolg, weke en maande, na die inisiele program deurloop is. 

* Beginsel nr. 3 

Streshanteringstrategiee moet suksesvol vir die individu blyk te wees, in beide die "verkleining 

van verlies" en die "vergroting van wins". Indien dit nie die geval is nie, sal die individu die 

spesifieke hanteringstrategie verwerp. So byvoorbeeld sal 'n persoon wat selfgeldingsopleiding 

ondergaan het stres beter kan hanteer, maar sa1 hy hierdie opleiding (hanteringstrategie) 

verwerp, as hy bang is dat die toepassing van selfgeldingsvaardighede sy werk in gevaar sal 

stel. In hierdie verband moet die maatskaplike werker assesseer waarom 'n persoon 'n 

spesifieke (soms selfvernietigende) hanteringstrategie aanneem en handhaaf. Daar moet nie 

slegs op die aanleer van hanteringstrategiee wat die toename in hulpbronne sal bevorder, 

gefokus word nie. Sekondere of verskuilde doelwitte van die "foutiewe" hanteringsmeganisme, 

moet ook ondersoek word. Dus moet die kragtigheid van die instandhoudingsmeganismes van 

hierdie "foutiewe" hanteringsmeganismes, nie onderskat word nie. 
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* Beginsel nr. 4 

Individue ontwikkel streshanteringstrategiee oor lang tydperke en dit word 'n integrale deel 

van hulle persoonlikhede. Hierdie strategiee en trekke wat dit onderle, toon normaalweg 

weerstand teen verandering. In die lig hiervan is Beginsel nr. 4 geformuleer, naamlik dat 

wanneer mense in krisissituasies verkeer, hulle besonder vatbaar vir streshanteringsprogramme 

is. In 'n krisis vind mense dikwels dat hulle nie die eise wat gestel word met behulp van hulle 

"normale" streshanteringstrategiee en hulpbronne kan hanteer nie en is hulle meer bereid om 

altematiewe hanteringswyses op die proef te stel. Gedurende 'n krisis is daar ook die 

geleentheid om die "nuut-aangeleerde" hanteringstrategiee uit te toets. Indien dit suksesvol is, 

sal dit as motivering dien om met die nuwe strategie voort te gaan. Waar persone egter nie 

blootgestel word aan stressors wat hulle beproefde hanteringsmeganismes as onsuksesvol 

bewys nie, sal daar in 'n mindere mate motivering bestaan om streshanteringsprogramme te 

benut. Hierdie argument geld ook vir oorgangsperiodes omdat individue gedurende 

oorgangsperiodes, oorweldig kan voel en daarom meer vatbaar vir streshanteringsprogramme 

kan wees. 

* Beginsel nr. 5 

Die verkleining van sekere verliese is soms buite die vermoe en mag van die individu. 

Byvoorbeeld is die verliese wat gepaard gaan met armoede, enkelouerskap en 

tienerswangerskap, van so aard dat die hantering daarvan grootliks of gedeeltelik buite die mag 

van die individu gelee is. Streshanteringsprogramme moet dus gerig wees op die herstel van 

die werklike verlies. In sekere omstandighede moet daar aanvaar word dat die persone 

betrokke, die slagoffers van sekere omstandighede is en dat die maatskaplike werker die 

streshanteringsprogram so moet rig dat daar namens die klientsisteem hulpbronne geskep en 

verliese verklein word. 

Uit die voorafgaande bespreking oor die beginsels wat afgelei kan word uit die model van 

bewaring van hulpbronne, blyk dit dat veral die volgende riglyne vir die maatskaplike werker 

van waarde kan wees: 

Kliente behoort vaardighede aangeleer te word ten einde die verlies aan hulpbronne te 

stuit of te voorkom en om die akkumulasie van hulpbronne te verseker. 

Die maatskaplike werker sal in sommige gevalle genoodsaak wees om die skepping van 

hulpbronne namens die klientsisteem te fasiliteer. So kan die maatskaplike werker 
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byvoorbeeld die rol van instaatsteller vervul m die inisiering van 

gemeenskapsontwikkelingsprojekte. Op hierdie wyse kan die klientsisteem op 'n 

indirekte wyse gehelp word om hulle stres beter te hanteer. 

Streshanteringsprogramme moet onder andere gerig wees op die verandering van 

waardes en persepsies van die klientsisteem. 

Die neiging om nie te wil verander nie, wat by die mens in die algemeen en dus ook by 

die klientsisteem bestaan, moet teengewerk word. Die verskynsel van weerstand by die 

klientsisteem is nie onbekend by die maatskaplike werker nie en behoort ook tydens die 

implementering van 'n streshanteringsprogram aandag te geniet. In die 

maatskaplikewerk-literatuur word uitgebreid aandag gegee aan die bantering van 

weerstand (Hepworth & Larsen 1990: 563-594). 

Krisissituasies maak: persone meer vatbaar vir die aanleer van 

streshanteringsvaardighede. Maatskaplike werkers word dikwels gekonfronteer met 

klientsisteme wat in krisis verkeer en kan hierdie situasies benut om selfs in 'n tyd van 

verlies, sekere vaardighede vir die klientsisteem aan te leer. Hierdie vaardighede kan 

ook gesien word as hulpbronne wat die klientsisteem instaat kan stel om omgewings

eise te hanteer. 

b. Die model van ekologiese kongruensie 

'n Aantal beginsels vir streshanteringsprogramme kan volgens Hobfoll (1988: 305-319) van 

die "model vir ekologiese kongruensie" afgelei word. Hierdie beginsels sat kortliks bespreek 

word aan die hand van die vyf dimensies van die genoemde model. (Vir 'n bespreking van die 

dimensies kyk hoofstuk 2.) 

* Hulpbronne-dimensie 

In hierdie verband word spesifiek gelet op die ontwikkeling en verbetering van hulpbronne wat 

in verband staan met (1) die persoonlikheid en (2) maatskaplike ondersteuning. 

Persoonlikheid: 

Hulpbronne wat ontwikkel en verbeter kan word sluit in bemeestering (mastery), 

selfbeeld, interne lokus van kontrole, gehardheid, buigbaarheid en sosiale vaardighede. 

Streshanteringsprogramme kan verder ook gerig wees om mense te help om weg te 

doen met sekere persoonlikheidstrekke wat hulle verhinder om hulpbronne te bekom, of 

wat die moontlikheid dat hulle hulpbronne gaan verloor, verhoog. Sulke strategiee kan 

byvoorbeeld gerig wees op aggressie, temeergedruktheid en angs. 
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Die ontwikk:eling en verbetering van bedrewenhede (mastery) behoort spesifiek aandag 

te geniet. Vyf aspekte is relevant in die ontwikk:eling/verbetering van persoonlike 

bedrewenhede. (i) Leer nuwe vaardighede aan, (ii) ontvang beloning vir die investering 

van hulpbronne in die nuwe strategie, (iii) pas die nuwe vaardighede suksesvol toe in 

toenemend moeilik-wordende situasies, (iv) ontvang versterking vir die nuwe 

vaardighede wat aangeleer is en (v) opvolging ten einde die gevoel van bekwaamheid te 

veralgemeen en om terugval te voorkom. 

Maatskaplike ondersteuning: 

Talle hulpbronne word voorsien en daargestel deur maatskaplike ondersteuning. 

Streshanteringsprogramme wat maatskaplike ondersteuning ontwikkel, behoort te fokus 

op die individu, die huwelik- en gesinsisteme en die groter groep. 

Op die individuele vlak kan persone gehelp word om eensaamheid te hanteer, deur 

meer aktief sosiale kontak te soek. Eensame individue kan vaardighede geleer word om 

hulle eensaamheid meer aktief te hanteer deur byvoorbeeld 'n stokperdjie aan te leer, te 

lees of om met 'n fisiese oefenprogram te begin. Individue kan opgelei word om sosiaal 

meer bedrewe te wees en om op so 'n wyse op stresvolle gebeure te reageer, dat 

ondersteuning (wat deur die omgewing verskaf word) aangemoedig word. Verder kan 

individue geleer word om te begryp watter rol hulleself in die mislukking om 

verhoudings te bou, speel. Hulp aan die individu om intieme interpersoonlike 

verhoudings te bou en in stand te hou, is van kardinale belang. In hierdie verband is die 

aanleer van toepaslike self-openbaringstegnieke, empatie en die belangrikheid dat eie 

behoeftes soms in 'n verhouding opgeoffer moet word, van belang. Die fokus moet 

egter nie slegs op die ontwikk:eling van nuwe verhoudings wees nie. 

Die verryking van bestaande verhoudings behoort ook aandag te geniet. 

Streshanteringsprogramme moet ook gerig wees op die vermindering van stres in die 

huwelik-subsisteem. Intervensies in hierdie verband behoort onder andere te fokus op 

aanleer van metodes om hulpbronne op so 'n wyse te bewaar, dat beide egliede se 

behoeftes bevredig sal word. 

In die bespreking van die voorafgaande beginsels is aangedui dat mense gedurende 

krisistye meer vatbaar is vir die hulp wat deur middel van streshanteringsprogramme 

gebied kan word. Programme wat die bevordering van maatskaplike ondersteuning 

insluit, behoort in krisistye van besondere waarde te wees. Voorbeelde van sulke 

ondersteuningsgroepe is groepe vir individue wat pas geskei is, kankerlyers en 

weduwees. In hierdie verband kom Hobfoll (1988: 310) tot die gevolgtrekking dat 
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wanneer 'n teikengroep nie in 'n spesifieke krisis verkeer nie, hulle nie vatbaar vir 

programme wat die ontwikkeling van maatskaplik:e ondersteuning ten doel het, is nie. 

Streshanteringsprogramme kan ook die fokus plaas op die ontwik:keling van 

ondersteuning op 'n groep- of sisteemvlak.. Byvoorbeeld kan 'n hospitaal besoeke aan 

pasiente meer toeganklik: maak. of 'n organisasie kan meer sosiale kontak. tussen 

werknemers moontlik: maak. 

* Tydsdimensie 

Die eerste beginsel wat in hierdie verband gestel word, is dat die streshanteringsprogram 

geskik: moet wees vir die lewensfase waarin die individu verkeer. Byvoorbeeld sal eensaamheid 

as 'n stressor by 'n hoogs-bejaarde persoon anders benader word as eensaamheid by 'n persoon 

wat in 'n lewensfase van vroee bejaardheid verkeer. Daarenteen kan adolessente wat dieselfde 

tipe stressors beleef, in groepe betrek en aan streshanteringsprogramme blootgestel word. 

Ten tweede behoort daar tydens die implementering van 'n streshanteringsprogram, die 

verloop van tyd nadat die stresvolle gebeure plaasgevind het, in gedagte gehou word. Hoewel 

daar beduidende individuele verskille gevind kan word met betrekking tot die tydperk wat 

mense nodig het om 'n verlies te verwerk, kan redelik:e funksionering na 'n tydperk van 'n jaar 

verwag word. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat persone se individuele reak.sies 

soos dit met verloop van tyd na vore kom, voortdurend gemonitor moet word. Die inhoud en 

tempo van die implementering van die streshanteringsprogram, moet hierby aangepas word. 

* Stressimptome-dimensie 

Streshanteringsprogramme moet gerig wees op die bantering van spesifieke soort 

stressimptome in plaas van algemene stressimptome. Persone wat byvoorbeeld simptome soos 

aggressie of depressie toon, kan gehelp word om hierdie spesifieke simptome te hanteer. 'n 

Belangrik:e uitgangspunt is egter dat die oorsak.e wat die stressimptome onderle, ook aandag 

moet geniet. 

* Waar<le-dimensie 

Die rol wat waardes speel moet in ag geneem word in die implementering van 

streshanteringsprogramme. Verskillende kulture en subkulture bet verskillende aanvaarde 

strategiee om stres te hanteer. 'n Algemene waarde wat in baie gemeenskappe geld, is die van 
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onatbanklikheid en privaatheid. Laasgenoemde moet in gedagte gehou word by die keuse van 

die formaat (byvoorbeeld 'n groep) waarin 'n streshanteringsprogram aangebied sal word. 

Daar word 'n hoe waarde geheg aan selfbeeld en daarom is dit belangrik dat daar in die 

implementering van streshanteringsprogramme, klem gele word op die kragte en vermoens van 

die teikengroep en nie op hulle swakhede nie. 

Streshanteringsprogramme moet ook "verkoop" word as "vaardigheidsopleiding" en nie as "die 

hantering van probleme met stres" nie. Waardes wat met geslag in verband staan, moet ook in 

ag geneem word. Byvoorbeeld sal vroue met 'n tradisionele geslagsrol-orientasie weerstand 

toon teen programme wat hulle aksie-orientasie wil ontwikkel. Mans is byvoorbeeld meer 

ongemaklik met maatskaplike ondersteuning as dames. Dit reflekteer manlike waardes oor 

onathanklikheid en die openbaring van swakhede. Hobfoll (1988: 315) noem in hierdie 

verband "For many men it is better to suffer than to expose a sign of insecurity or doubt about 

a problem." Streshanteringsprogramme kan egter so ontwerp word, dat kragte en 

bedrewenhede beklemtoon word en mans kan saam met dames betrek word. Dames kan as 
modelle dien oor hoe om oor probleme te praat en hoe om ondersteuning te gebruik. 

* Persepsie-dimensie 

Die eerste (en moontlik die belangrikste) riglyn wat met persepsie in verband staan, is dat 

persepsie nie oorbeklemtoon moet word nie. Selfs wanneer persepsies deel van die probleem 

is, wil mense nie hoor dat die probleem slegs in hulle gedagtes bestaan nie ("all in their 

minds"), of dat die probleem nie so erg is nie. Nietemin is 'n fokus op denkpatrone en die 

konstruktiewe/destruktiewe aard daarvan, wel belangrik. Byvoorbeeld sal persone met 'n 

pessimistiese denkpatroon meer geneig wees om probleemoplossing te vermy, terwyl 

optimistiese persone meer van probleemoplossende strategiee gebruik sal maak. 

Die voorafgaande beginsels vir die implementering van streshanteringsprogramme wat deur 

Hobfoll (1988) uit die model van ekologiese kongruensie afgelei is, bied waardevolle riglyne 

vir die maatskaplike werker. Hierdie riglyne is direk gerig op die verskillende dimensies van 

die stresmodel vir maatskaplike werk. Die ontwikkeling van hulpbronne by die klientsisteem 

word duidelik beklemtoon. In hierdie verband is dit belangrik dat die maatskaplike werker nie 

slegs op die ontwikkeling van lewensvaardighede sal konsentreer nie, maar dat die aard en 

benutting van maatskaplike ondersteuning by die klientsisteem, aandag sa1 geniet. Die 

lewensfase waarin die klientsisteem wat by 'n streshanteringsprogram betrek word is, moet 

deeglik in ag geneem word. Die behoeftes en eise eie aan die spesifieke lewensfase, moet 

geassesseer word en die maatskaplike werker moet sy kennis oor die ontwikk:elingsfases en 

gesinsontwikkeling in hierdie verband benut. 



152 

W aardes en persepsies wat daaruit voortvloei, moet deur die maatskaplike werker geassesseer 

word en waar nodig moet die klientsisteem gehelp word om die nodige aanpassings te maak. 

Simptome is die uitkomste en soms ook die oorsake van stres. Die assessering van 

stressimptome by die klientsisteem en die opleiding in die bantering van die simptome, blyk 'n 

belangrike taak vir die maatskaplike werker te wees. 

V anuit die perspektief van die stresmodel vir maatskaplike werk, moet die interaksionele aard 

van die model in gedagte gehou word. Verandering in een dimensie, sal noodwendig 'n effek 

he op die ander dimensies. Tydens die implementering van 'n streshanteringsprogram, sal die 

maatskaplike werker die interaksionele aard van die stresproses in gedagte moet hou. 

c. Stres-inokulasie-opleiding (SIO) 

In die voorafgaande bespreking is veral klem gele op teoretiese modelle waaruit sekere 

beginsels of riglyne vir die implementering van streshanteringsprogramme neergele kan word. 

Vervolgens sal kortliks aan die hand van die besprekings van Meichenbaum en Cameron 

(1983), Meichenbaum (1985) en Cormier en Cormier (1991) gelet word op stres-inokulasie

opleiding as 'n behandelingsbenadering wat gevolg kan word in die implementering van 

streshanteringsprogramme. 

* Die aard en aanwending van stres-inokulasie-opleiding 

Meichenbaum (1985: 20-21) sien stres-inokulasie-opleiding (SIO) nie as 'n enkele tegniek nie, 

maar as 'n generiese term wat verwys na 'n behandelingsbenadering wat semi-gestuktureerd en 

klinies-sensitief is. SIO kombineer elemente van didaktiese opleiding, besprekings, kognitiewe 

herstrukturering, probleemoplossing, ontspanningsopleiding, gedrags- en verbeelding

inoefening, selfmonitering, selfinstruksie, selfversterking en pogmgs om 

omgewingsverandering teweeg te bring. 

Die doel van SIO is om persone op te lei in beide fisiese en kognitiewe hanteringsvaardighede. 

SIO word beskryf as 'n soort "psigologiese beskerming" wat dieselfde funksie vervul as 

mediese inokulasie (inenting) deurdat dit beskerming bied teen siektetoestande. SIO kan aan 'n 

persoon 'n reeks vaardighede bied, wat gebruik kan word om stres in die hede en in die 

toekoms te kan hanteer. Cormier en Cormier (1991: 421) is van mening dat SIO in beide die 

behandeling en die voorkoming van stres gebruik kan word. 
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SIO is in 'n verskeidenheid van behandelings- en voorkomingsprogramme gebruik en toegepas 

op 'n verskeidenheid van kliniese- en nie-kliniese populasies. (Vergelyk Cormier en Cormier 

1991: 421; Meicbenbaum 1985: 24-25.) Hierdie populasies sluit die volgende teikengroepe in: 

Persone wat probleme met aggressie ervaar soos ouers wat kinders misbandel. 

Probleme met angs en spesifieke vrese. 

Algemene stresreaksies soos inwoners van 'n gemeenskap wat stres ervaar, dames wat 

finansiele bulp van die staat ontvang, kliente van 'n geestesgesondheidsentrum en buite

pasiente van 'n bospitaal. 

Voorkoming van mediese probleme en die voorbereiding van pasiente (kinders 

ingesluit) vir operasies. 

Gesondheidsverwante probleme soos pasiente wat baie pyn verduur, aan kanker Iy, 

brandwonde opgedoen bet en aan artritis ly. 

Slagoffer-groepe soos verkragtingslagoffers en slagoffers van terroriste-aanvalle. 

Professionele groepe soos verpleegkundiges, onderwysers en polisiemanne. 

Opleiding in SIO word aan individue, pare en groepe gebied. Opleidingstyd varieer in lengte 

van so kort as een uur vir pasiente wat operasies moet ondergaan, tot 40 een-uur sessies vir 

psigiatriese pasiente en persone met chroniese pyn. In die meeste gevalle bet die 

implementering van SIO uit 12-15 sessies bestaan, met aansporings- en opvolgsessies oor 'n 

tydperk van ses tot twaalf maande. 

Hobfoll (1988: 303) is van mening dat SIO een van die mees suksesvolle benaderings in 

streshanteringsprogramme is. Cormier en Cormier (1991: 421) ondersteun die siening dat SIO 

'n doeltreffende benadering is en verwys na ondersoeke waar SIO meer effektief as ander 

stresbanteringsbenaderings was. Meicbenbaum (1985: 26) is van mening dat ten spyte van 

metodologiese beperkings teenwoordig in ondersoeke na die effektiwiteit van SIO, die resultate 

van ondersoeke belowend is. 

*Die fases van stres-inokulasie-opleiding 

Aldus Meicbenbaum (1985: 22-26) kan daar drie fases in die implementering van SIO 

onderskei word naamlik (1) die konseptualiseringsfase, (2) vaardigbeidsontwikkeling- en 

inoefeningsfase en (3) toepassings- en deurvoeringsfase. By die implementering van die drie 

fases is dit belangrik om die volgende aspekte in gedagte te bou: 

Die fases is "bersirkuleerbaar" , met ander woorde waar die beboefte bestaan, kan na 

die afhandeling van fase 3, weer by fase 1 begin word. 
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Hoewel die fases 'n liniere voortgang voorstel, is daar dikwels oorvleueling en 

interathanklikheid tussen die fases. 

In die praktyk vloei die fases inmekaar. Hoewel assessering byvoorbeeld die hooffokus 

in die eerste fase is, vind assessering voortdurend in die ander fases plaas. 

Vervolgens sal die fases van SIO aan die hand van die uiteensetting van Meichenbaum (1985), 

in meer besonderhede bespreek word. 

( 1) Konseptualiseringsfase: 

Hierdie fase beslaan ongeveer een sesde na een derde van die opleiding. Die doelwitte van die 

fase kan soos volg uiteengesit word: 

Bou 'n samewerkende verhouding met die klient en met belangrike ander persone in 

sy/haar lewe, byvoorbeeld eggenoot of kinders. 

Bespreek die klient se stres-verwante probleme en simptome en fokus op 'n analise van 

die situasie. 

Versamel inligting deur gebruik te maak van onderhoude, vraelyste, self

moniteringsmetodes, metodes waarin die verbeelding gebruik word en 

gedragsassesserings. 

Assesseer saam met die klient sy verwagtings van die resultate van die 

opleidingsprogram. Formuleer behandelingsplanne en bepaal kort-, tussentydse- en 

langtermyn doelwitte. 

Onderrig die klient in die transaksionele aard van stres en bantering. Skenk aandag aan 

die rol wat denke en emosies in die stresproses speel. 

Bied 'n konseptuele model van die klient se stresreaksies aan. Die doel van die 

herkonseptualiseringsproses is om 'n wyse daar te stel om die verskillende 

inligtingsbronne te integreer en om die transaksionele aard van stres oor te dra. Tydens 

hierdie proses word die klient se simptome "vertaal" in spesifieke probleme wat hanteer 

kan word. Die stres wat die klient ervaar, word omskryf in terme van hanteerbare 

oplossings en dat die stres wat ervaar word deur sekere fases beweeg, waaroor die 

klient gedeeltelik beheer bet. Verder word die klient voorberei op die intervensies wat 

gaan volg en hoe dit van toepassing op die klient se probleme is. Die 

herkonseptualiseringsproses kan aangevul word met opleeswerk wat aan die klient 

gegee kan word. 

Antisipeer en begryp moontlike weerstand by die klient. 

Die afleiding kan gemaak word dat die fokuspunte vir die maatskaplike werker in hierdie fase 

die opvoedkundige komponent, die assesseringskomponent en die verhoudingskomponent is. 
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(2) Vaardigheidsontwikkelings- en inoefeningsfase: 

Die doel van hierdie fase is om te verseker dat die klient die vermoe sal ontwikkel om 

streshanteringsvaardighede doeltreffend toe te pas. Dit is dus die taak: van die opleier om die 

kliente te help om 'n verskeidenheid van intrapersoonlike en interpersoonlike 

hanteringsmeganismes te ontwikkel en te konsolideer. Die tipe hanteringsvaardighede waarin 

die opleiding aangebied sal word, is reeds in die herkonseptualiseringsproses tydens die eerste 

fase bepaal. In die tweede fase bly die verhouding tussen die opleier en die klient steeds 

belangrik. Daar moet deurlopend kennis geneem word van die klient se verwagtings en 

persepsies van streshanteringstrategiee. 

Die tipe hanteringsvaardighede sal varieer na gelang van die spesifieke teikengroep en die 

doelwitte van die opleiding. Die opleidingsrepertoire behoort aan te pas by die behoeftes van 

die teikengroep. So byvoorbeeld kan kommunikasievaardighede gepas wees vir kliente wat 

probleme ondervind met die beheer van aggressie. Daar moet egter gewaak word teen 'n 

"formule-benadering". Dit is juis een van die voordele van SIO om 'n verskeidenheid van 

hanteringstegnieke aan die klient te leer. Hierdeur kan die klient aangemoedig word om te 

eksperimenteer en om self te besluit wat die beste vir horn of haar is. Hanteringsvaardighede 

sluit in "instrumentele" (probleem-gefokusde) en "palliatiewe" (emosie-beheerde) 

hanteringstegnieke. 

Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die fokuspunt in fase twee die aanleer van 'n 

verskeidenheid van streshanteringstegnieke is, wat die klient in staat sal stel om 'n buigbare 

hanteringsrepertoire te ontwikkel. Om dit te kan bereik, moet die maatskaplike werker saam 

met die klient werk aan die selektering, toetsing en assessering van die meriete van die 

verskillende hanteringsvaardighede. Die maatskaplike werker moet waak teen die gebruik van 

'n "resep-benadering". Die bevestiging van die uniekheid en individualiteit van die 

klientsisteem, is 'n sentrale maatskaplikewerk-waarde wat doelbewus deur die maatskaplike 

werker tydens die implementering van 'n streshanteringsprogram geoperasionaliseer moet 

word. 

(3) Toepassings- en deurvoeringsfase: 

Tydens die voorafgaande fases van SIO, is kliente gehelp om stres te verstaan en om sekere 

streshanteringsvaardighede aan te leer. Die doelwitte van die finale fase is in die eerste plek, 

om kliente aan te moedig om die vaardighede wat aangeleer is in dag-tot-dag situasies toe te 

pas en tweedens, om die vaardighede na ander lewensareas te veralgemeen. Die klient word 

geleidelik blootgestel aan die toepassing van die vaardighede wat aangeleer is. 
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Meichenbaum (1985: 77-84) het verskillende tegnieke gei"dentifiseer wat aangewend kan word 

om die doelwitte van die fase te bereik naamlik: 

Verbeelding-inoefening, wat behels dat die klient homself doelbewus verbeel of indink 

in 'n stresvolle situasie en dan die aangeleerde vaardighede gebruik om die "situasie" 

te hanteer. Die klient se belewenis van die oefening moet bespreek word, asook die 

moontlikhede om die vaardighede in die werklike situasies toe te pas. 

Gedrag-inoefening is nou verwant met verbeelding-inoefening. Stresvolle interaksies 

word geantisipeer en die klient oefen sekere gedragswyses om op die geantisipeerde 

stressituasie te reageer. 

Modelleringis 'n tegniek waar die opleier (byvoorbeeld 'n maatskaplike werker) sekere 

hanteringsresponse aan die klient kan modelleer. Oudio-visuele hulpmiddels kan in 

hierdie verband benut word. 

Rollespel kan onder andere gebruik word in 'n situasie waar die opleier die rol van 

klient vertolk en die werklike klient sekere hanteringsmeganismes aan die opleier moet 

verduidelik. 

Geleidelike blootstelling aan die werklikheid deur die klient aan te moedig om 

vaardighede wat aangeleer is, in sy/ haar werklike lewensituasie te gaan toepas. Dit kan 

gedoen word deur aan die klient moeilik-wordende huiswerkopdragte te gee. Hierdie 

huiswerkopdragte moet konkreet, waarneembaar en meetbaar wees. Die 

moeilikheidsgraad daarvan moet met verloop van tyd verhoog. Die klient moet betrek 

word in die beplanning van die opdragte en gereelde terugvoering moet deur die klient 

gegee word. 

Voorkoming van terugvalle is belangrik want hierdeur kan voorkom word dat die klient 

weer ou en onsuksesvolle hanteringstrategiee toepas. Opleiers moet kliente aanmoedig 

om mislukkings en terugslae in die toepassing van die nuwe vaardighede, te antisipeer 

en wyses waarop die terugslae hanteer kan word, moet ingeoefen word. 

Opvolging en aansporing is noodsaaklike komponente van SIO. Die aanvanklike 

opleiding kan teen die einde afgeskaal word deur byvoorbeeld sessies een keer in twee 

weke, in plaas van weekliks, te begin hou. Opvolging en aansporingsessies kan drie-, 

ses- en twaalf maande na die athandeling van die opleidingsprogram gehou word. 

Hierdie sessies kan benut word om kliente aan te moedig, vaardighede te verfyn en om 

probleme wat in die toepassing van die vaardighede ervaar word, te bespreek. 

In die derde fase van SIO word 'n belangrike beginsel vir die maatskaplike werker uitgelig, 

naamlik dat die toepassing van vaardighede in werklike lewensituasies nie veronderstel kan 

word nie. Die maatskaplike werker moet doelbewus saam met die klientsisteem beplan en sorg 

dra dat daar uitvoering gegee word aan die toepassing van aangeleerde vaardighede. 
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Geleenthede om vaardighede te oefen binne die lewensituasie van die klientsisteem, moet 

ontgin of waar nodig, geskep word. Dit is dan ook in sy eie situasie waar die klientsisteem 

nuut aangeleerde vaardighede kan uittoets en die toepaslikheid daarvan vir sy eie lewe kan 

evalueer. Die individualiteit en uniekheid van die klientsisteem kan weer in hierdie fase 

bevestig word. 

In hierdie afdeling is 'n verskeidenheid riglyne vir die implementering van 

streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers afgelei. Hierdie riglyne staan nie los nie, 

maar kan met die stresmodel vir maatskaplike werk geintegreer word. Hierdie riglyne blyk ook 

versoenbaar te wees met die waardestelsel van die maatskaplikewerk-professie. Die SIO-model 

toon duidelike ooreenkomste met die hulpverleningsproses wat in maatskaplike werk gevolg 

word. Hepworth & Larsen (1990: 28-47) beskryf die fases van die hulpverleningsproses vanuit 

'n perspektief van die direkte maatskaplikewerk-praktyk. Drie hooffases van die 

hulpverleningsproses word onderskei naamlik fases 1 (eksplorasie, assessering en beplanning), 

fase 2 (implementering en doelbereiking) en fase 3 (terminasie en evaluasie). Die fases van 

SIO toon voor die handliggende ooreenkomste met hierdie fases. 

4.2.2 Implementering van streshanteringsprogramme: doelwitte en riglyne 

a. Doelwitte vir die implementering van streshanteringsprogramme 

In die sienings van die doelwitte van streshanteringsprogramme word verskillende aspekte 

beklemtoon. Vervolgens sal kortliks gelet word op enkele skrywers (Burns 1988: vii; Girdano 

& Everly 1986: xv; Lovelace 1990: 8-9; Roos en Moller 1988: 13; Meichenbaum 1985: 22) se 

sienings van die doelstellings van streshanteringsprogramme. Hierdie perspektiewe word 

gekategoriseer m twee tipes doelstellings naamlik doelstellings wat met die 

implementeringsproses in verband staan en doelstellings wat met die uitkomste van die 

program, in verband staan. 

* Doelstellings wat met die proses in yerband staan 

Skrywers soos Meichenbaum (1985: 22) en Roos en Moller (1988: 13) onderskei tussen die 

volgende doelstellings wat die implementeringsproses kan rig: 

Om kliente op te lei ten opsigte van die transaksionele aard van stres en streshantering. 

Opleiding aan kliente te bied in die selfmonitering van wanaangepaste gedagtes, 

gevoelens, en gedrag in 'n poging om aanpassing te fasiliteer. 

Kliente op te lei in die vaardighede van probleemoplossing. 
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Modellering en inoefening van direkte-aksie, emosie-regulerende en self-kontrolerende 

hanteringsvaardighede. 

Kliente op te lei hoe om wanaangepaste response te gebruik as aanduiders, om 

hanteringsmeganismes te implementeer. 

Voorsien geleenthede vir in-vitro-verbeeldingsoefening, gedragsinoefening en in-vivo

opdragte, wat toenemend moeiliker word. Dit sal die kliente se vertroue in en gebruik 

van hanteringsmeganismes, ontwikkel. 

Help kliente om meer kennis, self-begrip en hanteringsmeganismes te ontwikkel ten 

einde verwagte of onverwagte stresvolle situasies, beter te hanteer. 

Die verskaffing van inligting oor die aard van wat stres, die oorsake daarvan en die 

uitwerking op lewenskwaliteit is. 

Om persoonlike bronne van stres te identifiseer en die effekte daarvan op 'n persoon se 

lewe te evalueer. 

Die bekendstelling van tegnieke om stres te hanteer en die inoefening van 

streshanteringsvaardighede. 

Die bogenoemde prosesdoelstellings, toon ooreenkomste met die drie fases van SIO en is gerig 

op die gee van inligting en voorligting oor die stresverskynsel, assessering van die relevante 

dimensies van die stresproses en die inoefening en toepassing van streshanteringsvaardighede. 

* Doelstellings wat met die impak van die program in verband staan 

Burns (1988: vii), Girdano en Everly (1986: xv) en Lovelace (1990: 8-9) onderskei tussen die 

volgende doelstellings van streshanteringsprogramme: 

Die kweek van 'n kognitiewe bewustheid van lewensgebeure en lewenstyl en die 

kognitiewe herstrukturering van die omgewing, denkpatrone en gedrag . 

Die kondisionering van 'n ontspanningsrespons. 

Die kondisionering van denke, om opwekkende gedagtes te verminder en om 

kalmerende gedagtes te bevorder. 

Die ontwikkeling van begrip dat stres 'n konstante deel van die lewe is, dat stres 

positief en negatief beleef kan word en dat dit 'n bron van energie en ongemak kan 

wees. 

'n Verhoging in die bewustheid van die skakeling tussen stres en gesondheid. 

Die vermoe om die areas van stres te identifiseer. 

'n Vermoe om tekens (simptome) wat aandui dat stres skadelik word, te kan 

identifiseer. 

Kennis te neem van opsies om stres te verminder en te hanteer. 

'n Begrip van die rol wat persepsie speel in die reaksie op stres. 
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Die ontdekking van vaardighede om stres te verminder soos ontspanningstegnieke, 

selfgeldendheid en selfkonsep-ontwikkeling. 

'n Verbeterde begrip van die potensiele rol van dieet, slaap en fisiese oefening, in die 

vermindering van stres. 

Die vermoe om ongesonde stresreaksies te verander en om skadelike stres in die skool, 

tuis, by die werk en in die omgewing, te verlig. 

Die vermoe om as 'n fasiliteerder op te tree om ander persone by te staan, om hulle 

stres beter te hanteer. 

Vermindering van skadelike stres. 

Die ontwikkeling en instandhouding van 'n beter gemoedstoestand deur hartseer, 

bekommernis, aggressie, jaloesie en skuldgevoelens beter te hanteer. 

V oorkoming en verligting van fisiese probleme soos hoofpyn, rugpyn, maagpyn en hoe 

bloeddruk. 

Ontwikkeling van die vaardigbede om liggaamsgewig onder beheer te hou. 

Verbetering van verhoudings tuis en by die werk. 

Ontwikkelling van die vermoe om angste wat die lewe versuur, byvoorbeeld vrees om 

in die openbaar te praat, te beheer. 

Uitskakeling van 'n neiging om uit te stel. 

Voel meer optimisties oor die toekoms. 

Vermy, of hanteer uitbranding by die werk en tuis. 

Vermindering van skadelike gewoontes of verslawings. 

Ontwikkel motivering om gesond te eet en te oefen. 

V erbeterde konsentrasie en vermoe om belder te dink. 

'n Verbetering in die bantering van negatiewe invloede van ander persone. 

Konstruktiewe selfhandhawing ten einde belangrike behoeftes te bevredig. 

Verbetering in seltbeeld. 

Verbeterde fisiese voorkoms. 

Bogenoemde doelstellings wat met die impak van streshanteringsprogramme in verband staan, 

kan met die dimensies van die stresmodel vir maatskaplike werk in verband gebring word. Die 

doelstellings is gerig op die ontwikkeling van hulpbronne, soos byvoorbeeld vaardigbede wat 

in behoeftes kan voorsien, die berstrukturering van waardes en denkpatrone en die bantering 

van die simptome en langtermyn gevolge van stres. 

b. Riglyne vir die implementering van streshanteringsprogramme 

'n Verskeidenheid van riglyne vir die implementering van streshanteringsprogramme, is deur 

verskillende skrywers (Adams [b] 1980: 7-9; Girdano en Everly 1986: xiv; Meicbenbaum en 

Cameron 1983: 118-120; Meicbenbaum 1985: 13-20; Nucho 1988: 25-29; Powell en Enright 
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1990: 141-153; Schafer 1987: 122-123) afgelei. By nadere ondersoek blyk dit dat die riglyne 

af gelei is uit beide die teoretiese uitgangspunte wat die programme onderle, sow el as uit 

waarnemings wat die skrywers gemaak het tydens die praktiese implementering van die 

programme. Die riglyne is deur die navorser aan die hand van die fases van die SIO-model, 

gekategoriseer. 

* Fase 1: Assesserend/opvoedk;undig 

Die volgende riglyne behoort in die implementering van die eerste fase van die model in 

gedagte gehou te word: 

Streshanteringsprogramme hoef nie noodwendig slegs op die individu wat stres ervaar 

gerig te wees nie. Die maatskaplike konteks van die klient is ook 'n belangrike fok:us 

vir assessering en intervensie. Soms is die belangrikste teiken vir verandering, juis in 

die klient se omgewing gelee. 

Bou 'n werkbare verhouding met die klient(e) en betrek die klient en belangrike ander 

persone in sy/haar lewe as vennote in die proses van assessering, ontwikkeling, 

implementering en evaluering van die streshanteringsprogram. 'n Verhouding moet 

met die klient ontwikkel word, waarin die klient vry voel om homself uit te druk. 

'n Konseptuele raamwerk en aksieplan wat vir die klient betekenisvol is, moet gesoek 

word. 

Die verwysings- en aanmeldingsproses moet van so aard wees dat dit nie weerstand by 

die klient ontlok nie. 

'n Versigtige analise moet gemaak word. Die aanbieder moet horn deeglik vergewis 

van die behoeftes en aard van die probleme van die teikengroep. Daar moet bepaal 

word "wat" aan die teikengroep geleer moet word en wat die mees geskikte vlakke van 

intervensie is. Aanbieders van streshanteringsprogramme moet (1) versigtig wees om 

nie spesifieke hanteringsvaardighede ten koste van ander te propageer nie, (2) eerlik en 

openlik met kliente wees en hulle inlig oor wat bekend is oor vaardighede en wat nie, 

(3) kliente as vennote betrek in die proses om te bepaal wat die mees geskikte 

hanteringsvaardighede vir hulle, in hulle omstandighede is, (4) buigsaam wees ten 

einde 'n geindividualiseerde opleidingsprogram vir 'n klient daar te stel, wat sa1 inpas 

by sy/haar spesifieke omstandighede en vermoe en (5) 'n analitiese assesseringsproses 

volg ten einde te bepaal wat onderrig behoort te word en watter intrapersoonlike en 

interpersoonlike faktore, die implementering van die program kan beinvloed. 

Die aanbieder moet ernstig wees oor sy eie lewenstyl en bantering van stres. Toepaslike 

en voldoende kennis oor stres en die bantering daarvan is essensieel. Die aanbieder 

moet oor die konseptuele vaardighede beskik om inligting oor stres en streshantering, te 

kan versamel en te interpreteer. Hy/sy moet ook oor die nodige opleidingsvaardighede 

beskik om 'n sinvolle leerervaring vir die deelnemers daar te stel. Die aanbieder se eie 
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energie en belangstelling is baie sigbaar vir deelnemers aan programme. Dus moet die 

aanbieder op 'n konstante basis entoesiasme oordra en belangstelling behou. 

Die aanbieder moet die balans tussen die individu en die omgewing behou en nie, 

byvoorbeeld, slegs aandag skenk aan individuele lewenstyl nie. 

Buigsaamheid van die aanbieder is belangrik. Die program, ten spyte daarvan dat dit 

semi-gestruktureerd kan wees, moet op kort kennisgewing volgens die behoefte van die 

teikengroep aangepas kan word. 

Persoonlike verantwoordelikheid: Die klient is in die eerste plek verantwoordelik vir 

die bantering van stres in sy eie lewe. Hulpverleners kan slegs as vennote die klient 

bystaan. Self-verantwoordelikheid bly die hoeksteen van 'n streshanteringsprogram. 

Hierdie siening word deur Nucho (1988: 25) ondersteun, wat van mening is dat die 

klient "die beste weet" wat vir hom/haar goed is en die terapeut moet gebruik as 'n 

hulpbron om die mees geskikte streshanteringstegnieke, te vind. 

Holisme: Daar is nie 'n enkelvoudige wyse om stres te hanteer nie. Streshantering 

behels die totale mens en sy totale lewenstyL 

Ritme: Stres kom en gaan in fases en volgens ritmes. Sommige van die fases kan wel 

voorsien word. 'n Belangrike deel van streshantering, is die bewustelike beheer van die 

stresritmes en om voorbereid daarop te wees. 

Bewustheid: Die begrip van stres en die simptome van stres, kan 'n klient help om 

eerstens minder bekommerd te wees oor die voorkoms van die simptome. Tweedens 

kan die begrip van simptome lei tot die openbaring van konstruktiewe 

hanteringresponse deur die klient. 

Terapeute sal ruim geleenthede vind om streshanteringsvaardighede aan hulle kliente te 

leer, indien die terapeute oortuig is van die behoefte om die stresvlakke van kliente te 

verlaag. 

Streshanteringvaardighede kan aan kliente individueel, of in groepe geleer word. Dit 

kan gedoen word in spesifiek-geskeduleerde sessies of dit kan ingevleg word in die 

deurlopende terapeutiese werk met kliente. 

In die implementering van 'n streshanteringsprogram vervul die maatskaplike werker 

die rolle van mentor en monitor. 

Terapeute moet in gedagte hou dat sekere kulturele verskille tussen kliente, die 

implementering van 'n streshanteringsprogram kan kortwiek. Vir sommige kliente kan 

ontspanning 'n vorm van sonde wees. Die geloofsisteme van die klient moet in ag 

geneem word. Veral irrasionele faktore wat skuldgevoelens by kliente kan ontlok. 

Kontraktering: Sommige streshanteringstegnieke voorsien vinnige resultate na die 

toepassing daarvan. Ander moet egter oor 'n langer tydperk ingeoefen word. In die 

laasgenoemde geval is dit noodsaaklik dat 'n kontrak of ooreenkoms met kliente 

aangegaan sal word met betrekking tot die tyd en energie, wat daagliks aan die 
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inoefening van die tegniek gewy sal word. Nucho (1988: 26-17) stel voor dat die 

volgende aspekte in die kontrak met die klient vervat sal word; 

(1) Die doel wat bereik wil word, moet duidelik uitgespel wees. Dit moet in 

duidelike en waarneembare terme wees sodat vordering gemeet kan word. 

Byvoorbeeld, kan dit die klient se doel wees om die aantal hoofpyne wat by 

weekliks beleef te verminder of die aantal slaappille wat verbruik word, te 

verminder. 

(2) Die rolle van die terapeut en die klient moet duidelik uitgespel wees. 

Byvoorbeeld kan daar ooreengekom word dat die terapeut vir die klient 

spesifieke streshanteringstegnieke aanleer en weekliks/twee-weekliks die klient 

se vordering in die bemeestering daarvan, evalueer. Die klient ondemeem om 

die vaardighede te oefen en daar word gespesifiseer wanneer, waar en vir hoe 

lank, die oefening sal duur. Die klient ondemeem ook om sy vordering te 

monitor. 

(3) Die kontrak kan geskrewe of mondelings wees. 'n Geskrewe kontrak verklein 

die moontlikheid van misverstande. Die graad van spesifikasie van die kontrak, 

sal van die aard van die klientsisteem afhang. Byvoorbeeld sa1 dit in die geval 

van gemotiveerde kliente slegs nodig wees om werkswyses te verduidelik, 

terwyl in die geval van minder gemotiveerde kliente, 'n meer eksplisiete 

spesifikasie nodig sa1 wees. 

(4) Die inbouing van 'n beloningstelsel is essensieel in die kontrak. 

(5) As deel van die kontrak moet dit eksplisiet aan die klient gestel word dat hy/sy 

self verantwoordelik is om 'n mediese uitspraak te kry vir enige gesondheids

vraagstukke, wat mag bestaan. 

Powell en Enright (1990: 141-153) bet 'n stres-hanteringsprogram ontwikkel wat 

spesifiek gerig is op die vermindering van angs en wat in groepsverband 

geimplementeer kan word. Uit die beskrywing van hierdie program, kan verskillende 

riglyne wat op die implementering van streshanteringsprogramme in groepsverband 

betrekking bet, geidentifiseer word: 

(1) Groepe of "kursusse" is geslote en bet tydsbeperkings. Die reeks 

groepsbyeenkomste duur gewoonlik vir ses tot agt weke, gevolg deur 

versterkings- en opvolgsessies. Laasgenoemde sessies vind 'n maand en drie 

maande na afhandeling van die gestruktureerde sessies plaas. 

(2) 'n Sessie duur gewoonlik 'n uur en twintig minute en word een keer per week 

op dieselfde tyd en plek gehou. Die finale twee sessies van die gestruktureerde 

program word twee-weekliks gehou. 
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(3) Alvorens kliente by 'n groep ingeskakel word, word hulle individueel 

geassesseer. 

(4) 'n Groep bestaan uit ses tot sewe kliente. 

(5) In die groep word die kliente aangemoedig om die rol van "ak:tiewe leerders" te 

vervul. Die beginsel van selfhelp word sterk uitgelig en kliente word herinner 

daaraan dat hulle vir hulleself verantwoordelik is en dat hulle nie van die 

terapeut afhanklik is nie. 

(6) In die groep vervul die terapeut die rol van organiseerder, fasiliteerder, 

versterker en onderwyser. Die gebruik van 'n mede-terapeut word aanbeveel. 

(7) Groeplede word voorsien van inligting, deur geskrewe stukke aan hulle te 

voorsien tydens sessies. 

(8) Elke sessie behoort uit 'n "mengsel" van die volgende vier "terapeutiese 

bestanddele" te bestaan naamlik (i) voorsiening van inligting en opleiding oor 

stres, (ii). leer die kliente hanteringsvaardighede aan, (iii) beplan en bereik 

spesifieke tuiswerkopdragte en (iv) ontmoet en deel met ander persone wat 

soortgelyke probleme ervaar. 

(9) Die eerste byeenkoms is belangrik en die terapeut(e) moet doelbewus 'n meer 

ontspanne atmosfeer skep, deur onder andere self ontspanne en selfversekerd te 

wees. 

(10) Laat groeplede ak:tief deelneem deur individue te versoek om geskrewe dele 

hardop te lees. 

(11) Die inligting wat aan die kliente oorgedra word moet op 'n eenvoudige en 

verstaanbare wyse gedoen word. Gebruik alledaagse woorde en vergelykings. 

(12) Die terapeut moet kliente (groeplede) op mekaar rig en so 'n geleentheid skep 

dat hulle van mekaar kan leer. 

(13) Seleksie van groeplede: Volgens Powell en Enright (1990: 151-152) kan die 

volgende kriteria in gedagte gehou word, by die seleksie van groeplede vir 'n 

streshanteringsprogram: (i) Die klient se stres en angs moet die primere 

probleem wees. Byvoorbeeld, persone wat aan 'n formele psigiatriese siekte ly, 

klinies depressief is, en wat ernstige huweliksprobleme het, vind nie baat by 

hierdie tipe streshanteringsprogramme nie. (ii) Kliente moet tot 'n redelike mate 

gemotiveerd wees om self veranderinge in hulle lewens aan te bring. (iii) 

Kliente moet bereid wees om te wag alvorens die reeks groepsessies begin. 

Uit die bogenoemde riglyne blyk dit duidelik dat assessering vanuit 'n ekologiese perspektief 

onderneem moet word. Verder moet assessering multi-dimensioneel wees. Die verhouding 

tussen die aanbieder van die program en die klientsisteem, is van besondere belang en moet 

berus op beginsels soos vennootskap en die erkenning van die klientsisteem se individualiteit 

en reg om eie bestuite te neem. Kontraktering met die klientsisteem word uitgelig as een van 



164 

die hoekstene van die implementering van streshanteringsprogramme. In die eerste fase 

behoort nie slegs feitelike kennis oor die stresproses aan die klientsisteem oorgedra te word 

nie, maar moet die klientsisteem insig in die proses ontwikkel. Die implementering van 'n 

streshanteringsprogram kan in individuele- of groepsformaat geskied. Die aanbieder, of 

programimplementeerder, moet oor die nodige kennis, vaardigheid en 'n positiewe houding 

beskik om die program suksesvol te implementeer. 

* Fase 2: Vaardigheidsopleiding 

Die vaardigheidsopleidingsfase staan nie los van die vorige fase nie. Die riglyne wat by fase 1 

van toepassing is kan ook in hierdie fase van toepassing wees. Vervolgens sal riglyne wat 

spesifiek in hierdie fase relevant is, onderskei word: 

Streshanteringsprogramme moet 'n probleemoplossende-fokus he. Stresvolle situasies 

moet gesien word as probleme wat opgelos kan word en as geleenthede, om 

vaardighede aan te leer om toekomstige probleme die hoof te bied. 

Verskeidenheid en buigsaamheid: In sommige gevalle is dit beter vir 'n klient om 'n 

stressor op 'n direkte wyse te hanteer, by ander geleenthede sal dit beter wees om op 

die emosionele ongemak van 'n situasie te konsentreer en dit te hanteer. Dus behoort 'n 

program op beide "probleemgefokusde-hantering" en "emosie-gefokusde" bantering te 

fokus en vaardighede in beide hierdie arenas te ontwikkel. Dus moet die teikengroep 

opgelei word in 'n reeks van hanteringsvaardighede, wat sensitief is vir individuele- en 

kulturele verskille asook verskille in die situasies waarin dit toegepas gaan word. 

"Lei op vir veralgemening - moet dit nie verwag nie". In die aanbieding van die 

program, moet die behoefte en die wyse waarop die vaardighede veralgemeen kan 

word, duidelik aangedui word. 

Maak seker dat die program toekoms-georienteerd is waar probleme en mislukkings 

geantisipeer word. Sluit opleiding in die bantering van terugvalle in. 

Lei kliente op om vaardighede in 'n verskeidenheid van opsette toe te pas en beweeg 

van die minder komplekse toepassings en situasies, na die meer komplekse. 

Streshanteringstegnieke moet geindividualiseer word. Stres en stressors word uniek 

deur verskillende persone ervaar. Wat vir die een persoon help, sal nie noodwendig vir 

'n volgende persoon help nie. 'n Verskeidenheid van tegnieke kan aangeleer word en 

die mees bruikbare tegnieke kan deur 'n proses van probeer en tref geselekteer word. 

Nucho (1988: 25) is egter van mening dat 'n terapeut die klient in hierdie verband kan 

bystaan, deur die vaardighede aan die klient te leer en te demonstreer. Die klient kan 

verder gehelp word om die vaardighede te verfyn, om by individuele temperament en 

lewensomstandighede aan te pas. 
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Geleidelikheid: Daar moet nie te veel streshanteringstegnieke op 'n keer aangeleer word 

nie. Die klient moet geduldig wees en op die bemeestering van een of twee tegnieke 

konsentreer. 

Strukturering van program: 

(1) Vir sommige kliente moet 'n wye reeks van tegnieke geleer word. Ander beskik 

oor sekere tegnieke en het soms net aanmoediging nodig om dit toe te pas. 

(2) Leer kliente een vaardigheid op 'n keer. Maak seker dat hulle dit bemeester het 

voor 'n volgende tegniek aangepak word. Vaardighede kan vir verskeie weke 

ingeoefen word en die klient se ervarings kan met die terapeut gedeel word. 

Tydens die sessie kan veranderings aangebring word en sekere aspekte 

verduidelik word. In 'n groepsopset kan groeplede aangemoedig word om hulle 

ervarings met ander groeplede te deel. 

(3) Aansporingsessies moet met die klient, wat nie meer in behandeling is nie, 

geskeduleer word. 

(4) Die terapeut moet nie die klient oorweldig met 'n groot hoeveelheid 

streshanteringstegnieke nie. Dit is nie nodig vir elke mens om elke tegniek toe 

te pas nie. 'n Mens is 'n sisteem en wat tot voordeel van die een sub-sisteem 

strek, sal "oorvloei" na ander sub-sisteme. Byvoorbeeld sal 'n klient wat gereeld 

spierontspanning doen, ook 'n verbetering in interpersoonlike verhoudings 

ervaar. 

(5) Die terapeut moet in gedagte hou dat kliente se opvoedingsituasies baie kan 

verskil. Vaardighede wat vir sommige kliente "natuurlik" is, is vir ander kliente 

wat in gedisorganiseerde gesinne opgegroei bet, vreemd en moeilik om aan te 

leer. 

Aan die begin van elke sessie moet terugvoer oor tuiswerk- opdragte gegee word. Elke 

klient behoort 'n geleentheid gegee te word om terugvoer oor 'n tegniek wat toegepas 

is, te gee. 

Aan die einde 'n sessie moet kliente duidelike tuiswerk- opdragte vir hulleself uitstip en 

dit behoort aangeteken te word. Die terapeut moet nie toelaat dat 'n klient voordoen dat 

hy nie geleentheid het om 'n tegniek te oefen nie. Geleenthede moet gesoek word. 

Die bogenoemde riglyne dui daarop dat tydens die fase van vaardigheidsopleiding, daar 

doelbewus gepoog moet word om 'n verskeidenheid van vaardighede aan die klientsisteem te 

leer en dat hierdie vaardighede in 'n verskeidenheid van lewensituasies toegepas moet kan 

word. In hierdie leerproses moet daar beweeg word van die minder, na die meer komplekse 

toepassingsmoontlikhede. Die essensiele prosesse van hierdie fase is inoefening, 

eksperimentering en terugvoer met die voortdurende inagneming van individuele verskille wat 

by klientsisteme kan bestaan. Die beplanning en uitvoering van tuiswerk deur die klientsisteem 

vorm 'n hoeksteen in hierdie fase. 
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* Fase 3: Vaardigheidstoepassing 

Streshanteringsprogramme kan ook saam met ander intervensies toegepas word. 

Byvoorbeeld saam met die ontwikkeling van selthelpgroepe vir 'n spesifieke 

teikengroep. 

Maak seker dat die klient terugvoer ontvang en die bruikbaarheid van die opleiding 

raaksien. 

Die lengte van die program moet verkieslik nie vooraf bepaal word nie, maar moet 

gebaseer wees op vorderingskriteria. W aar moontlik moet aansporingsessies en 

opvolgsessies aangebied word. 

Streshanteringstegnieke moet gebaseer word op individuele voorkeure en moet prakties 

uitvoerbaar wees vir die betrokke klient. Die toepassing van die tegnieke moet nie vir 

die persoon 'n las wees nie. Daar moet 'n gevoel van beloning voortspruit uit die 

beoefening van die tegnieke. 

Streshanteringstrategiee moet multi-dimensioneel 

streshanteringsprogram moet ontwikkel word wat die 

vlakke aanspreek. 

wees. 'n Doelgerigte 

stresrespons op verskillende 

'n Streshanteringsprogram moet buigbaar wees. Dit moet nie 'n rigiede of statiese 

program wees nie. 

Balans: Streshanteringsprogramme moet daarop gerig wees om 'n klient te help om 

balans te vind tussen seltbelang en die belange van ander, werk en plesier, intensiteit en 

gemaklikheid, denke en aksie, risiko en veiligheid, verandering en stabiliteit, stimulasie 

en kalmte. 

Aksie: Begrip alleen is egter nie genoeg nie. Schafer (1987: 123) stel dit soos volg: 

"Action guided by informed understanding - that is the necessary and sufficient 

combination for handeling stress well." 

Eksperimentering is noodsaaklik: Kliente moet self uittoets wat vir hulle bruikbaar is. 

Streshantering is 'n lewenslange proses. 

Terapeute moet in gedagte hou dat vordering nie 'n liniere proses is nie, maar dat daar 

soms, voor negatiewe gedrag uitgewis is, spesifieke negatiewe gedrag tydelik en in 'n 

groter mate na vore kan kom. Dit is belangrik dat daar nie "geskrik" moet word en die 

program op daardie punt gestaak moet word nie. 

Die werklike toepassing van vaardighede is die oorhoofse doelstelling van die implementering 

van 'n streshanteringsprogram. In hierdie fase is prosesse soos die motivering van die 

klientsisteem, beplanning van die toepassing en terugvoer wat op 'n gereelde basis gelewer 

moet word van essensiele belang. Die kennis, begrip en vaardighede wat die klientsisteem 

ontwikkel het, moet in die fase van vaardigheidstoepassing in werklike aksie oorgaan. 
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4 .2.3 Hanterin2svaardighede 

In die voorafgaande bespreking is die belangrikheid van vaardigheidsontwikkeling en 

inoefening van vaardighede uitgelig. In hierdie afdeling sal daar oorsigtelik gelet word op die 

verskillende streshanteringsvaardighede of -tegnieke wat in die literatuur onderskei word. 

Cotton (1990: 12) omskryf streshanteringsvaardighede as daardie vaardighede(tegnieke), wat 

mense in staat stel om stres op 'n gesonde en aanpassende wyse te hanteer. Hierdie skrywer is 

verder van mening dat hierdie vaardighede ook in ander kontekste aangewend kan word. Dit 

kry egter spesifiek die benamimg "streshanteringsvaardigheid" wanneer dit in die konteks van 

streshantering aangewend word. In hierdie verband is dit belangrik om uit te lig dat daar nie 

"nuwe behandelings" of "nuwe" tegnieke is wat ontwikkel is, om stres eksklusief te hanteer 

nie. Cotton (1990: 12) noem in hierdie verband " Rather, they (stress management 

techniques) are general supportive, psychotherapeutic, cognitive, and/or behavioral measures 

which have been shown to be effective and which may contribute toward moderating stress and 

its effects" . 

Die afleiding kan gemaak word dat daar nie streshanteringsvaardighede per se bestaan nie. Dit 

is dan ook belangrik dat die maatskaplike werker dit van meet af aan, aan die klientsisteem 

moet oordra, dat daar nie 'n "wonder" of "kits" tegniek bestaan om stres te hanteer en/of om 

lewensprobleme soos huweliksprobleme, rolkonflik of werksontevredenheid te hanteer nie. 

In die literatuur oor streshanteringsvaardighede word 'n verskeidenheid van vaardighede 

onderskei. Hierdie vaardighede is ook op verskillende wyses gekategoriseer en is verskillende 

"tipologiee" of indelings van die vaardighede, aangebied. In hierdie afdeling sal vervolgens 

gelet word op die sienings van verskillende outeurs (Burns 1988; Cooper, Cooper & Eaker 

1988; Corey en Corey 1989; Cotton 1990; Girdano & Everly 1986; Hart 1988; Joppen & Van 

Leeuwen 1990; Lovelace 1990: 205-227; Nucho 1988; Patel 1989; Powell & Enright 1990; 

Roos & Moller 1988; Schafer 1987) van streshanteringsprogramme se sienings van 

vaardighede wat benut kan word. 

Die bestudering van streshanteringsvaardighede regverdig 'n studie op sy eie. Die verskillende 

streshanteringvaardighede is in besonderhede beskryf in onder andere die publikasie van die 

bogenoemde outeurs. In hierdie afdeling is die verskillende streshanteringstegnieke met die 

dimensies van die stresmodel vir maatskaplike werkers in verband gebring en 'n tipologie van 

streshanteringstegnieke is saamgestel. Die verskillende tegnieke sal slegs genoem word. Vir 

die besonderhede van elke tegniek behoort 'n studie uit onder andere die bogenoemde bronne 

gemaak te word. 
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a. Vaardighede wat gerig is op eise en behoeftes 

'n Wye verskeidenheid van streshanteringsvaardighede is direk of indirek geng op die 

vermindering van eise en die voorsiening in behoeftes. In hierdie verband kan tegnieke 

aangeleer word om die stres wat uit aanpassing, oorstimulasie of onderstimulasie spruit, die 

hoof te bied. Die vermindering van Tipe-A gedrag en perfeksionisme en die hantering van 

verveeldheid, kan spesifiek aandag geniet. Tydsbestuur en probleemoplossing is prosedures 

wat aangeleer kan word, om spesifiek die vermindering van stressors tot gevolg te kan he. 

b. Vaardighede wat gerig is op die ontwikkeling van hulpbronne 

Die ontwikkeling van hulpbronne ten einde stres die hoof te bied, is van wesenlike belang. 

Daar bestaan 'n verskeidenheid van tegnieke wat aan die klientsisteem geleer kan word en wat 

as hulpbronne kan dien, om in hulle behoeftes te voorsien en om eise die hoof te bied. Die 

volgende tipes vaardighede kan onderskei word: 

Probleemoplossing- en besluitnemingsvaardighede. 

Tydsbestuur wat behels die stel van prioriteite, beplanning van dagtake en die 

voorkoming van uitstel. 

Tegnieke wat met die klientsisteem se lewenstyl in verband staan soos fisiese oefening, 

gebalanseerde voeding en gesonde slaappatrone. 

Interpersoonlike vaardighede wat insluit tegnieke soos aktiewe luister, toepaslike self

openbaring, bantering van aggressie en woede, hantering van negatiewe terugvoer, 

selfgeldingsgedrag, en die identifisering van kommunikasiestyle. In hierdie verband 

moet die klientsisteem ook geleer word om ander mense of verhoudings wat stres in 

hulle veroorsaak, te hanteer. Die ontwikkeling en instandhouding van verhoudings om 

in die behoeftes van maatskaplike ondersteuning te voorsien en die uitbreiding van die 

klientsisteem se ondersteuningsnetwerke, behoort aandag te geniet. 

Tegnieke vir die ontwikkeling van 'n positiewe seltbeeld. 

c. Vaardighede wat gerig is op die verandering van waardes en persepsies 

Tegnieke kan gerig word op die verandering of aanpassing van die waardesisteem van die 

klientsisteem. Dit kan gerig wees op die lewensperspektief en morele kodes wat deur die 

klientsisteem voorgestaan word. Die waardesisteem oefen 'n belangrike invloed uit op die 

individu se persepsie van sy omgewing. 'n Verskeidenheid van tegnieke wat op die 

verandering van die individu se persepsie van stressors gerig word, kan onderskei word. 
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Hierdie tipe tegnieke sluit in die betwisting en verandering van disfunksionele denkpatrone, 

konstruktiewe selfspraak, positiewe denke, gedagtestolling en kognitiewe herstrukturering. 

d. Vaardighede wat gerig is op die vermindering van stressimptome 

Al die bogenoemde streshanteringsvaardighede is by implikasie gerig op die vermindering van 

stressimptome. Die vaardigheid van probleemoplossing is byvoorbeeld gerig op die 

uitskakeling van stressors, wat die oorsake van stres verminder en sodoende 'n afname in 

stressimptome tot gevolg kan he. Vaardighede wat spesifiek op die vermindering van 

stressimptome gemik is, sluit in ontspanningstegnieke soos progressiewe ontspanning, 

asemhalingstegnieke, joga, strekoefeninge en meditasie. Korttermyn of "op die plek" 

streshanteringsvaardighede kan vir die klientsisteem aangeleer word soos 

asemhalingsoefeninge, spierontspanning en kognitiewe tegnieke, soos kognitiewe 

voorbereiding en gedagtestolling. 

In die voorafgaande bespreking is oorsigtelik verwys na die verskillende tipes 

streshanteringsvaardighede wat onderskei kan word en hoe dit op die dimensies van die 

stresproses gerig kan word. Dit is egter belangrik om die transaksionele aard van die 

stresproses in gedagte te hou. By implikasie sa1 die aanleer en toepassing van 'n vaardigheid 

deur die klientsisteem, 'n invloed uitoefen op al die dimensies van die stresproses. 

Ontspanningsoefeninge wat spesifiek gerig is op die vermindering van stressimptome, sa1 

byvoorbeeld ook 'n invloed he op die individu se persepsie en die benutting van hulpbronne, 

soos die toepassing van probleemoplossing. 

4.3 'N MODEL VIR DIE IMPLEMENTERING VAN 

STRESHANTERINGSPROGRAMME: RIGLYNE VIR MAA TSKAPLIKE 

WERKERS 

In die voorafgaande bespreking, is 'n uiteensetting gegee van die model vrr die 

implementering van streshanteringsprogramme soos dit in die literatuur beskryf word. As 

uitgangspunt vir die aanbieding van die materiaal, het die navorser die stresmodel vir 

maatskaplike werk, soos beskryf in hoofstuk 2 en die fases van stres-inokulasie-opleiding, 

gebruik. 
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In hierdie afdeling is 'n model vir die implementering van streshanteringsprogramme wat deur 

maatskaplike werkers gevolg kan word, daargestel. In hoofstuk 2 is 'n stresmodel vir 

maatskaplike werkers daargestel en is daar tot die gevolgtrekking gekom dat die model 

kongruent is met die uitgangspunte van die maatskaplikewerk-professie. 'n Aantal dimensies 

van die stresproses, is omskryf. Hierdie dimensies kan deur maatskaplike werkers benut word 

om die stresversk:ynsel wat by die klientsisteme aan wie hulle diens lewer voorkom, te beskryf 

en te verklaar. Wanneer die maatskaplike werker egter die klientsisteem wat hoe stresvlakke 

ervaar wil help, is die verklaringsmodel soos beskryf in hoofstuk 2, nie alleen voldoende nie. 

Die maatskaplike werker het verdere riglyne nodig wat sy hulpverlening aan die klientsisteem 

wat stres ervaar, kan rig. In die voorafgaande bespreking in hierdie hoofstuk, is aangetoon dat 

stres-inokulasie-opleiding 'n bruikbare raamwerk hied vir die implementering van 

streshanteringsprogramme. Hierdie raamwerk toon duidelike ooreenkomste met die 

hulpverleningsproses wat in maatskaplike werk gevolg word en is sensitief vir die 

waardestelsel van maatskaplike werk. Die ander doelstellings van en riglyne vir die 

implementering van streshanteringsprogramme wat in hierdie hoofstuk beskryf is, is nie slegs 

kongruent met die uitgangspunte in kontemporere maatskaplike werk nie, maar kompleteer die 

hulpverleningsproses in maatskaplike werk. 

'n Raamwerk wat maatskaplike werkers kan volg in hulle hulpverlening aan 'n klientsisteem 

wat stres ervaar, is in figuur 4.1 weergegee. 

4. 3 .1 Die dimensies van die stresproses 

Die dimensies van die stresproses is in besonderhede in hoofstuk 2 bespreek en skematiese 

uiteengesit in figuur 2.16. Die volgende dimensies is onderskei: 

Eise en behoeftes 

Hulpbronne-dimensie 

Tydsdimensie 

Waarde-dimensie 

Persepsie-dimensie 

Simptome-dimensie 
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Tydens die implementering van 'n streshanteringsprogram moet die maatskaplike werker 

hierdie dimensies of onderdele van die stresproses, as fokuspunte vir die implementering van 

die program benut. In elke fase van die implementering behoort elke dimensie in 'n meerdere 

of mindere mate aandag te geniet. Weens die interaksionele aard van die stresmodel, moet die 

maatskaplike werker ook die interaksie tussen die dimensies assesseer. Die dimensies hoef nie 

gelyke hoeveelhede aandag tydens die implementering te geniet nie. Die hoeveelheid tyd en 

energie wat aan 'n dimensie bestee word, sal bepaal word deur die assessering van die situasie 

van die klientsisteem. In 'n geval waar die klientsisteem byvoorbeeld oor genoegsame 

hulpbronne beskik, maar irrasionele denke openbaar oor eise wat aan horn gestel word, sal 

persepsie as dimensie deurlopend deur die implementeringsproses meer aandag geniet. 

4.3.2 Die fases van die implementerin2sproses 

In figuur 4.1 word onderskei tussen drie fases in die implementeringsproses naamlik die 

opvoedkundig/assesserende fase (fase 1), die fase waartydens vaardigheidsopleiding plaasvind 

(fase 2) en die fase waartydens aangeleerde vaardighede in die klientsisteem se eie 

lewensituasie toegepas word (fase 3). In elk van hierdie fases word kernkomponente onderskei, 

waaraan die maatskaplike werker tydens die implementering van die program aandag moet 

gee. 

In die eerste fase val die klem op twee prosesse naamlik, die gee van inligting en· voorligting 

aan die klientsisteem oor die dimensies van die stresproses en die assessering daarvan. 

Samelopend met die onderrigproses vind dus 'n multidimensionele assessering plaas, 

waartydens die klientsisteem saam met die maatskaplike werker 'n deeglike assessering van die 

dimensies van die stresproses uitvoer. Die resultaat van hierdie poging, is die formulering van 

'n behandelingsplan en 'n formele werksooreenkoms of kontrak tussen die maatskaplike 

werker en die klientsisteem, oor die doelstellings van die program en die rolle wat elke 

betrokkene sal vervul. Die onderrig- sowel as die assesseringskomponente moet plaasvind 

binne 'n positiewe verhouding tussen die maatskaplike werker en die klientsisteem. 

Fase 2 is 'n natuurlike uitvloeisel van die eerste fase en fokus op die aanleer van vaardighede 

waaroor die klientsisteem nie beskik nie. Inoefening en eksperimentering moet deur die 

maatskaplike werker gefasiliteer word. 

Fase 3 behels die werklike toepassing van die aangeleerde vaardighede in die klientsisteem se 

eie, praktiese lewensituasie. Hierdie fase kan gesien word as die "moeilikste" fase van die 

program, omdat 'n werklikheidstoetsing uitgevoer word en hoe eise aan die klientsisteem 

gestel word. Die onderskragende en motiverende rol wat die maatskaplike werker in hierdie 

fase moet vervul, is van groot belang. 



173 

Die drie fases kan teoretiese onderskei word, maar in die praktiese toepassing van 'n 

streshanteringsprogram volgens hierdie model, sal die fases in 'n meerdere of mindere mate in 

mekaar "vloei" soos figuur 4.1 ook skematiese aantoon. Oorvleueling wat tussen fases bestaan, 

is onafwendbaar en moet as deel van die aard van die model aanvaar word. Die sikliese aard 

van die program word ook in figuur 4.1 gei1lustreer. In 'n geval waar daar byvoorbeeld in fase 

3 geevalueer word dat 'n sekere vaardigheid nie die gewensde impak lewer nie, moet die 

maatskaplike werker die klient lei om weer te assesseer (fase 1) en die proses "van voor af" te 

deurloop. 

Die riglyne wat in hierdie hoofstuk (kyk afdeling 4.2) aangebied is, is op so 'n wyse deur die 

navorser geselekteer en verwerk dat dit aansluiting vind by die model wat voorgestel word. 

Hierdie riglyne kan deur maatskaplike werkers benut word wanneer hierdie voorgestelde 

model vir die implementering van streshanteringsprogramme in die praktyk toegepas word. 

4.4 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is hoofsaaklik aandag gegee aan die bespreking van ( 1) 'n teoretiese model 

vir die implementering van streshanteringsprogramme soos dit in die literatuur gevind word, 

(2) die identifisering van riglyne vir die implementering van streshanteringsprogramme en (3) 

die daarstelling van 'n model vir die implementering van streshanteringsprogramme deur 

maatskaplike werkers wat kongruent is met maatskaplikewerk-waardes en -hulp

verleningsproses. 

In die literatuurondersoek na 'n teoretiese model, is die klem geplaas op modelle wat die 

transaksionele aard van stres en streshantering weerspieel. Die modelle van die bewaring van 

hulpbronne, van ekologiese kongruensie en stres-inokulasie-opleiding, is benut om teoretiese 

uitgangspunte en beginsels te identifiseer. Dit sluit in beginsels soos dat streshanterings

programme gerig moet wees op die voorkoming en regstelling van die verlies van hulpbronne, 

programme moet kragtig genoeg wees om die neiging om nie te wil verander nie, teen te 

werk, programme moet betekenisvol vir die klient blyk te wees, hulpbronne wat met die 

persoonlikheid en maatskaplike ondersteuning in verband staan moet ontwikkel word, die 

program moet geskik wees vir die lewensfase waarin die individu verkeer, spesifieke soorte 

stressimptome moet deur die program aangespreek kan word en die waardes sowel as die 

persepsie van die individu moet in ag geneem word. In stres-inokulasie-opleiding as 'n model, 

word die belangrikheid van die konseptualisering van stres deur die klient, sowel as 

vaardigheidsontwikkeling en vaardigheidstoepassing, beklemtoon. Die riglyne wat afgelei is, 

staan nie los nie, maar kan met die stresmodel vir maatskaplike werk geintegreer word. 

Hierdie riglyne blyk ook versoenbaar te wees met die waardestelsel van die maatskaplikewerk-
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professie en toon duidelike ooreenkomste met die hulpverleningsproses wat in maatskaplike 

werk gevolg word. 

By die identifisering van die doelstellings van streshanteringsprogramme in die algemeen, is 

daar tot die gevolgtrekking gekom dat die doelstellings gerig is op die proses, sowel as die 

impak, van 'n program en versoen kan word met die dimensies van die voorgestelde 

stresmodel vir maatskaplike werk. Die riglyne vir die implementering van 

streshanteringsprogramme wat in die literatuur onderskei is, is gekategoriseer aan die hand van 

die fases van stres-inokulasie-opleiding. Wat die fase van assessering/opvoeding betref, is tot 

die gevolgtrekking gekom dat assessering vanuit 'n ekologiese perspektief ondemeem moet 

word en multi-dimensioneel moet wees. Die verhouding tussen die aanbieder van die program 

en die klientsisteem is van besondere belang en kontraktering met die klientsisteem is uitgelig 

as een van die hoekstene van die implementering van streshanteringsprogramme. Kennis oor 

die stresproses moet aan die klientsisteem oorgedra word met die oog op die ontwikkeling van 

ms1g. 

Tydens die fase van vaardigheidsopleiding moet daar doelbewus gepoog word om 'n 

verskeidenheid van vaardighede aan die klientsisteem te leer. Die essensiele prosesse van die 

tweede fase is inoefening, eksperimentering en terugvoer met die voortdurende inagneming 

van individuele verskille wat by klientsisteme kan bestaan. Die werklike toepassing van 

vaardighede is die oorhoofse doelstelling van die implementering van 'n 

streshanteringsprogram. In fase drie is prosesse soos die motivering van die klientsisteem, 

beplanning van die toepassing en terugvoer wat op 'n gereelde basis gelewer moet word van 

essensiele belang. Die kennis, begrip en vaardighede wat die klientsisteem ontwikkel het, moet 

in die fase van vaardigheidstoepassing in werklike aksie oorgaan. Wat die 

streshanteringsvaardighede wat aan die klientsisteem geleer kan word betref, is daar onderskei 

tussen vaardighede wat gerig is op die eise en behoeftes, die ontwikkeling van hulpbronne, 

verandering van waardes en persepsies en die vermindering van stressimptome. 

In die laaste afdeling van die hoofstuk, is 'n model vir die implementering van 

streshanteringsprogramme wat deur maatskaplike werkers gevolg kan word, daargestel. Daar is 

tot die gevolgtrekking gekom dat wanneer die maatskaplike werker die klientsisteem wat hoe 

stresvlakke ervaar wil help, die verklaringsmodel soos beskryf in hoofstuk 2, alleen, nie 

voldoende is nie. Die maatskaplike werker het verdere riglyne nodig wat hulpverlening aan die 

klientsisteem wat stres ervaar, kan rig. Daar is verder tot die gevolgtrekking gekom dat stres

inokulasie-opleiding 'n bruikbare raamwerk bied vir die implementering van 

streshanteringsprogramme en dat die raamwerk duidelike ooreenkomste met die 

hulpverleningsproses, wat in maatskaplike werk gevolg word, toon en sensitief vir die 

waardestelsel van maatskaplike werk is. Die ander doelstellings van en riglyne vir die 
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implementering van streshanteringsprogramme wat in hierdie hoofstuk beskryf is, is nie slegs 

kongruent met die uitgangspunte in kontemporere maatskaplike werk nie, maar komplementeer 

die hulpverleningsproses in maatskaplike werk. 

Die hoofstuk is afgesluit met die daarstelling van 'n skematiese uiteensetting (kyk figuur 4.1) 

van die voorgestelde model vir die implementering van streshanteringsprogramme deur 

maatskaplike werkers. In die model is die integrasie van die dimensies van die stresproses en 

die fases van die implementeringsproses weerspieel. 
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HOOFSTUK5 

DIE IMPLEMENTERING VAN STRESHANTERINGSPROG&AMME: 'N 

LOODSONDERSOEK 

5 .1 INLEIDING 

Hierdie studie is ondemeem binne die raamwerk van 'n navorsingsontwikkelingsmodel. Die 

spesifieke model wat gekies is om die studie te rig, is die ontwikkelingsnavorsing- en 

benuttingsmodel (ON & B-model) van Thomas (1981 & 1984). Hierdie model maak 

voorsiening vir die analisering, ontwerp, ontwikkeling en uiteindelik die evaluering van 

maatskaplike tegnologie. In die vorige hoofstukke is aandag gegee aan die analisering van die 

stresverskynsel, met spesifieke verwysing na stres by geselekteerde klientsisteme en 

streshanteringsprogramme. Die vorige hoofstuk is afgesluit met die daarstelling van 'n 

ontwerpte teoretiese model, vir die implementering van streshanteringsprogramme deur 

maatskaplike werkers. 

Volgens die ON & B-model word die ontwerpfase gevolg deur die fase van die ontwikkeling 

van die nuwe tegnologiese item (Thomas 1984). Die ontwikkelingsfase bestaan uit drie stappe 

naamlik die formulering van 'n ontwikkelingsplan, voorbereiding vir die implementering van 

die ontwerpte tegnologiese item en die derde stap behels die loodsgebruik en -toetsing van die 

nuwe item. In hierdie hoofstuk word die fokus geplaas op die wyse waarop die drie stappe in 

hierdie ondersoek na vore gekom bet, deur te let op die voorbereiding en beplanning van die 

ontwikkeling en die loodsimplementering en -evaluering van die model. 

5.2 BEPLANNING EN VOORBEREIDING VIR IMPLEMENTERING 

Thomas (1984) is van mening dat daar in die formulering van die ontwikkelingsplan, aandag 

gegee moet word aan die volgende aspekte: 

Die omvang en trefwydte van die ontwikkeling. 

Die tipe en hoeveelheid van evaluering en navorsing wat saam met die ontwikkeling 

ondemeem moet word. 

Die opset(te) waarin die loodsimplementering gaan plaasvind. 

5.2.1 Die omvang en trefwydte van die ontwikkeling 

In hierdie verband is die fokus op die volgende aspekte wat kontroleerbaar is geplaas: 
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In die bespreking van die teoretiese model vrr die implementering van 

streshanteringsprogramme, is die aanname gemaak dat so 'n model in maatskaplike 

werk nie metode-spesifiek moet wees nie. In die lig van hierdie aanname, is beplan om 

die model te implementeer in 'n hulpverleningsituasie met 'n individuele persoon sowel 

as persone in drie kleingroep-situasies. 

Daar is van die standpunt uitgegaan dat daar nie noodwendig van 'n spesifieke 

klientsisteem gebruik gemaak sal word nie, aangesien die model nie ontwikkel is met 'n 

spesifieke klientsisteem in gedagte nie. Die besluit om die model binne groepsverband 

met persone met alkobol-verwante probleme te implementeer, bet op praktiese gronde 

berus. 

Die klientsisteme wat by die implementering van die model betrokke sou wees, kon 

ook aan ander behandelingsmodaliteite blootgestel word. Hierdie uitgangspunt bet 

suiwer op praktiese gronde berus omdat die persone wat in inrigtings was, ook aan 

ander tipes intervensies blootgestel was. Dit bet die nadeel ingebou dat die 

veranderinge wat by die betrokkenes ingetree bet, nie sondermeer aan die 

geimplementeerde streshanteringsprogram toegeskryf kon word nie. 

Waar die program in 'n inrigting toegepas is, sou dit deel vorm van die totale 

behandelingsprogram van die klientsisteem. 

wa.ar kontrolegroepe nie gebruik kon word nie, kan die bevindings nie buite die 

'spesifieke konteks veralgemeen word nie. 

5 .2 .2 Evalueringplan vir die loodsimplementering 

In terme van die ON & B-model (Thomas 1981 en 1984) is evaluering van 'n tegnologiese 

item in die ontwikkelingsfase essensieel. Hierdie samelopende evaluering tydens die 

ontwikkelingsfase, moet egter onderskei word van die "volwaardige" evaluering wat 

ondemeem word na die item "finaal" ontwerp is en op 'n wyer basis toegepas word. Hornick 

& Burrows (1988) onderskei tussen verskillende tipes van programevaluerings wat 

programmonitering en impakevaluering insluit. Daar is besluit om tydens die 

ontwikkelingsfase, die fokus te plaas op programmonitering of, soos dit ook bekend staan, 

prosesevaluering. As riglyn vir die beplanning van die prosesevaluering is die 

evalueringsprosesstappe soos onderskei deur McKendrick (1989), gebruik. Die stappe word 

vervolgens toegelig. 

a. Wat geevalueer moet word 

Die volgende aspekte met betrekking tot 'n program wat volgens die ontwerpte model 

geimplementeer is, moe.s geevalueer word: 

Persepsies van die klientsisteem. 1c/ 
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Die impak op stressors, stressimptome, en die maatskaplike funksionering van die 

klientsisteem. 

Die praktiese uitvoerbaarheid van die model. 

b. Die verbroikers van die evaluering 

Verbruikers kan insluit die navorser self, die betrokke klientsisteme en maatskaplike werkers 

in die praktyk. 

c. Samewerking van betrokke persone. 

Ty dens die analiseringsfase bet, die I\avorser veral probleme ondervind om die klientsisteem 

wat in die gemeenskap woon, by navorsingsgroepe te betrek. Deur hoofsaaklik van kliente wat 

in inrigtingsverband is gebruik te maak, was 'n praktiese oorweging om te verseker dat die 

program wel geimplementeer kan word. Waar die model in inrigtingsverband geimplementeer 

is, is die model volledig vooraf met die betrokke hoofde en ander professionele personeel 

bespreek. Die samewerking van die klientsisteme is op verskillende wyses probeer verkry. 

(Kyk die bespreking oor motivering by die verskillende implementeringspogings.) 

d. Programdoelwitte 

Die bree doelstellings van streshantering is in hoofstuk 4 bespreek en spesifieke 

programdoelwitte is gebaseer op die assessering van die betrokke klientsisteem. Die 

oorkoepelende doelstelling van die model is om die klientsisteem se kennis van elt'vaardigheid 

in die bantering van stres te verhoog, wat 'n afname in stressimptome tot gevolg sal he. 

e. Evalueringsdoelwitte 

In die prosesevaluering bet die evalueringsdoelwitte die volgende ingehou: 

Persepsies van die klientsisteem van die inhoud, aanbieding, tempo en waarde van die 

program. 

Die bepaling van die korttermynimpak van die program op die klientsisteem se 

St:FeSsimptome en stressors. 

f. Selektering van veranderlikes 

Veranderlikes wat geselekteer is sluit die volgende in: 

Daaglikse probleme gemeet deur 'n vraelys. (Kyk Bylae B, afdeling B, deel 2.) 

Stressimptome. (Kyk Bylae B, afdeling C.) 
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Selfevaluering van kennis en vaardigheid. (Kyk Bylae C.) 

Skaal vir algemene tevredenheid. (Kyk Bylae D.) 

Lewenstyl. (Kyk Bylae E.) 

Maatskaplike ondersteuning. (Kyk Bylae B, Afdeling E, [2] en [6].) 

Maatskaplike funksionering (Heimlerskaal). (Kyk Bylae F.) 

Belewenis van Streshanteringsprogram. ( 'n Semi-gestruktureerde vraelys, kyk Bylae 

G.) 

Evaluasie van die streshanteringsprogram. ('n Semi-gestruktureerde vraelys, kyk Bylae 

H.) 

g. Keuse van die navorsingsontwerp 

Hoewel dit die navorser se begeerte was om van 'n verklarende navorsingsontwerp gebruik te 

maak waar ten minste van eksperimentele- of kwasi-eksperimentele ontwerpe gebruik gemaak 

kon word, was dit om praktiese redes nie moontlik nie. Daar is hoofsaaklik van 'n voor- en 

na-metingsmodel gebruik gemaak en 'n kwantitatiewe benadering is gevolg. Daar is egter ook 

van 'n meer kwalitatiewe benadering gebruik gemaak, deur waamemings te doen tydens die 

sessies wat die program aangebied is en van semi-gestruktureerde vraelyste gebruik te maak. 

h. Toepassing van meting 

Meting is voor, tydens en na die afhandeling van die program toegepas. Waar prakties 

moontlik, is van die metingsinstrumente weer toegepas tydens die opvolggesprekke wat met 

van die kliente na die atbandeling van die program gevoer is. 

i. Ontleding, interpretering en rapportering van resultate 

Hierdie aspekte word afsonderlik vir elke implementering van die streshanteringsprogram in 

afdeling 5. 3 bespreek. 

5 .2. 3 Die opset waarin die implementering plaasvind 

Die individuele klient wat by die ondersoek betrek is, is deur die navorser in sy privaat 

hoedanigheid as maatskaplike werker hanteer. Twee van die drie klientegroepe wat by die 

ondersoek betrek is, was ten tye van die ondersoek, inwoners van 'n geregistreerde 

rehabilitasiesentrum vir alkohol- en dwelmafhanklikes wat ouer as 30 jaar is. Die ander 

klientegroep was atkomstig van 'n geregistreerde rehabilitasiesentrum vir alkohol- en 

dwelmafhanklikes wat jonger persone ( hoofsaaklik onder die ouderdom van 30 jaar) opneem. 
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Die twee rehabilitasiesentrums verskil wesenlik van mekaar wat grootte, atmosfeer en 

algemene behandelingsbenadering betref. 

Samevattend kan die proses van loodsimplementering en -evaluering skematies soos volg 

uiteengesit word (aangepas uit Thomas 1984): 

Figuur 5 .1: Die proses van loodsimplementering en -evaluering 

5.3 LOODSIMPLEMENTERING EN -EV ALUERING 

In hierdie afdeling gaan die vier loodsimplementerings en -evaluerings van die model 

afsonderlik bespreek word. Die loodsimplementering het een individu en drie kleingroepe 

behels. 

5.3.1 Implementering van die model op 'n INDIVIDU 

a. Aanmelding en agtergrond 

Die klient is vroulik, in haar vroee twintigerjare en is 'n voltydse student. Die rede vir die 

verwysing was dat die klient aanhoudende hoofpyne ervaar waarvan alle fisiese oorsake, 
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uitgeskak:el was. Die chroniese ongemak wat die klient beleef het, het haar algemene 

funksionering beiilvloed. 

b. Die verloop van die behandelingsproses aan die hand van die model vir die 

implementering van streshanteringsprogramme. 

Die intervensie het oor 'n tydperk van 12 weke verloop. Sessies het een keer per week 

plaasgevind, met 'n opvolgsessie drie weke na die agste sessie. Die onderhoude het elk 

ongeveer 'n uur en 'n kwart geduur. Vervolgens sal die proses aan die hand van die 

verskillende sessies beskryf word. 

* Fase 1: Opvoed.kundi&/assesserend 

Tydens hierdie fase het die navorser in die eerste plek gebruik gemaak van die 

maatskaplikewerk-onderhoud met die doel om te eksploreer, te assesseer en om die 

terapeutiese verhouding met die klient te vestig. Verder is gebruik gemaak van literatuur oor 

stres, skale en vraelyste om die oogmerke van die opvoed.kundige komponent te bereik. 

Sessie 1: 

In die eerste sessie is die onderhoud met die klient gevoer aan die hand van 'n 

assesseringsblad wat aangepas is uit die werk van Powell & Enright (1990: 45). 

Onderwerpe wat aangeraak is, het ingesluit die presenterende probleem (simptome, 

stressors, denkpatrone en instandhoudingsfaktore), agtergrondsfaktore (gesin van 

herkoms, persoonlike geskiedenis en huidige situasie) en veranderings wat die klient 

aan haar lewe wou maak. Die navorser het doelbewus aandag gegee aan die bou van 

die verhouding, deur empaties te respondeer en om van nie-~erbale aandagskenkende 

vaardighede gebruik te maak. Tydens die onderhoud is die model vir die 

implementering van 'n streshanteringsprogram met die klient bespreek en is die waarde 

van die voltooiing van vraelyste aan haar verduidelik. Verskillende skale is teen die 

einde van die onderhoud voltooi. Op grond van die inligting wat tot op daardie tydstip 

tot die navorser se beskikking was, is besluit om die klient vraelyste oor daaglikse 

probleme (Bylae B, afdeling B, deel 2), stressimptome (Bylae B, afdeling C), lewenstyl 

(Bylae E), vraelyste oor maatskaplike ondersteuning (Bylae B, afdeling E, deel 2 en 6) 

en die Heimlerskaal vir die meting van maatskaplike funksionering (Bylae F) te laat 

voltooi. 

'n Voorstel is aan die klient gemaak om oor die onderwerp van stres te begin lees en 

'n boek oor stres wat geredelik in die handel beskikbaar is, is voorgestel. Daar is 



182 

beplan dat die volgende onderboud 'n week later sou plaasvind en dat die bevindings 

uit die skale en vraelyste, asook die klient se eie verwagtings van 'n 

streshanteringsprogram, bespreek sou word. 'n Oudioband met 'n oefening van 

progressiewe ontspanning, is aan die klient gegee met die suggestie om ten minste een 

keer per dag, die oefening te doen. 

Sessie 2: 

Tydens die tweede sessie bet die klient 'n boek oor stres wat sy intussen aangekoop, bet 

byderhand gehad. Sy bet dan ook "aangekondig" dat sy 'n Tipe-A persoon is en dat dit 

die hoofrede is waarom sy soveel stres ervaar. Dit was 'n duidelike illustrasie hoe die 

opvoedkundige komponent van die eerste fase, die assesseringsproses fasiliteer en die 

klient aanspoor tot self-eksplorasie. Die res van die tweede sessie is gewy aan 'n 

indringende bespreking, aan die hand van die gegewens wat uit die vorige onderhoud 

en die assesseringsinstrumente na vore gekom bet, van die stressors, stressimptome en 

die rol wat denke in haar lewe speeL 

Die stresprobleem soos dit op daardie tydstip na vore gekom bet, is geformuleer in 

terme van stressors en stressimptome. Elemente van die probleem wat uitgelig is, was 

( 1) die hoe frekwensie en akkumulatiewe frekwensie van stressimptome veral 

hoofpyne, angstigheid en temeergedruktheid, (2) 'n Tipe-A gedragspatoon met 

gepaardgaande disfunksionele denke en (3) probleme om selfgeldend in verhoudings op 

te tree. 

Die klient se belewenis van die oudioband met ontspanningsoefeninge is bespreek. Sy 

bet aangedui dat sy dit positief beleef en poog om die ontspanningsoefeninge een keer 

per dag te doen. Die navorser bet haar aangemoedig om beskikbare literatuur oor die 

doel en funksie van progressiewe ontspanning, te bestudeer. As tuiswerk vir die 

volgende sessie bet die klient ondemeem om voort te gaan met ontspanningsoefeninge, 

om kort vraelyste oor Tipe-A gedrag en selfgeldingsgedrag (Powell & Enright 1990: 

12; 131) tuis te voltooi en om self doelwitte vir die streshanteringsprogram te 

formuleer. 

Sessie 3: 

Tydens hierdie sessie is eerstens aandag gegee aan die bespreking van tuiswerk. Die 

voltooide vraelyste oor Tipe- A gedrag en selfgeldende gedrag is bespreek en die 

belangrikheid van hierdie stressors is bevestig. Op hierdie tydstip was die klient gereed 

om oor te gaan tot kontraksluiting. Die oorkoepelende doel van die behandeling is 

aangetoon as die vermindering of uitskakeling van stressimptome, veral hoofpyne. 

Doelwitte wat aandag sou geniet, is die aanleer van vaardighede om die simptome te 
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beheer, om Tipe-A gedrag te verminder en om meer selfgeldend op te tree. Daar is 

beplan dat die doelwitte in ongeveer ses sessies bereik sal word. Die klient dra die 

verantwoordelikheid om die tuiswerksessies uit te voer, aangesien veral die in

oefeningskomponent van die model, dit vereis. As tuiswerk vir die volgende sessie, is 

besluit dat die klient steeds sal voortgaan met die ontspanningsoefeninge en dat die rol 

van denke in stres en die verband tussen denke en Tipe-A gedrag, uit die literatuur 

(Roos en Moller 1988: 63-76 en 117-121) voorberei sal word. 

Met die formulering van die kontrak is die eerste fase van die model afgehandel. Die 

klient het op daardie tydstip duidelikheid gehad oor die doelstelling wat nagestreef gaan 

word en wat van haar in die verdere verloop van die implementering van die program 

verwag sou word. 

* Fase 2: Vaardigheidsopleiding 

Sessie 4: 

Hierdie sessie is hoofsaaklik gewei aan terugvoer oor die tuiswerk wat deur die klient 

gedoen is. Dit het duidelik geblyk dat sy die rol van denke in stres aan die hand van die 

ABC-model begryp. Die oefening oor die identifisering van disfunksionele gedagtes, is 

noukeurig gedoen en die klient kon tot die insig kom dat absolutistiese denke, 

katastrofering en swart-en-wit denke, die denkpatone is wat algemeen by haar voorkom 

en dat daar 'n verband bestaan tussen hierdie denkpatrone en die Tipe-A gedrag wat sy 

toon. "Wenke aan persone wat aan hoofpyn ly" van Dr Harold Wolff, (in Norfolk 

1985: 144) 'n kenner op die gebied van hoofpyn, is aan die klient gegee vir selfstudie. 

Tuiswerk het verder behels 'n oefening waar die klient haar disfunksionele gedagtes 

moet betwis en vervang met funksionele gedagtes. Voorbereiding oor die bantering van 

Tipe-A gedrag moes uit Hart (1988: 178-190) gedoen word. 

Sessie 5: 

Gedurende die sessie het die klient bevestig dat sy gereeld en gedissiplineerd 

ontspanningsoefeninge doen en 'n verligting van simptome ervaar. Die 

tuiswerkoefeninge was, soos in die verlede, pligsgetrou voltooi. Die onderhoud was 

hoofsaaklik gewy aan die bespreking van praktiese lewensituasies en die toepassing van 

die kennis en insigte wat uit die literatuur en die oefeninge verkry is oor Tipe-A 

gedrag, op werklike stressors in die klient se lewe. Daar is tot die gevolgtrekking 

gekom dat veral tydsbestuur as vaardigheid meer aandag moes geniet. Daar is beplan 

dat tuiswerk vir die volgende sessie sal bestaan uit die inoefening van die riglyne om 

Tipe-A gedrag te hanteer en die verdere bestudering van literatuur oor tydsbestuur 
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(Roos & Moller 1988: 98-104) en selfgeldende gedrag (Powell & Enright 1990: 123-

133). 

Sessie 6: 

In hierdie sessie is hoofsaaklik gekonsentreer om die beginsels van tydsbestuur te 

identifiseer. Die fokus is veral op die verband tussen tydsbestuur en selfgeldende 

gedrag geplaas omdat die klient dit moeilik vind om situasies te hanteer waar ander 

persone aanspraak op haar tyd maak. Praktiese voorbeelde uit haar lewensituasie is as 

inoefeningsgeleenthede geselekteer. As tuiswerk moes sy inoefeningsgeleenthede benut 

om die vaardigheid van tydsbestuur op die proef te stel. Selfgeldende gedrag was vir 

die klient nog 'n "moeilike begrip" en sy bet 'n behoefte gehad om weer die literatuur 

daaroor te bestudeer. 

* Fase 3: Vaardigheidstoepassing 

Sessie 7: 

In hierdie sessie bet die klient weer bevestig dat sy gereeld ontspanningsoefeninge 

(progressiewe ontspanning) doen en soms nie van die oudioband gebruik hoef te maak 

nie. Die sessie is hoofsaaklik benut om die rasionaal en riglyne vir selfgeldende gedrag 

te bespreek. Spesifieke situasies om as oefengeleenthede te benut, is geidentifiseer. Op 

hierdie tydstip is terminering van die program bespreek en is besluit om 'n verdere 

twee tot drie sessies, ingesluit die opvolgsessie, te benut. 

Sessie 8: 

In hierdie sessie is daar aan die hand van die aanvanklike doelwitte, geevalueer dat 

simptome verminder het en dat die klient ontspanningsoefeninge as 'n vaardigheid 

bemeester bet en gedissiplineerd toepas. Wat selfgeldende gedrag en die Tipe-A 

gedragspatroon betref, bet die klient beleef dat sy dit "intellektueel", dus die 

kenniskomponent, bemeester het, maar dat sy dit steeds moeilik vind om selfgeldend op 

te tree. Sy het egter sekere indikatore van vordering herken. Die gevolgtrekking 

waartoe gekom is, is dat die klient oor genoeg kennis beskik om op haar eie, verdere 

inoefening te ondemeem. 'n Opvolgsessie is vir drie weke later beplan waartydens 

vordering met die inoefening van vaardighede geevalueer sou word. 

Opvolgsessie: 

Tydens die sessie is geevalueer dat die aanvanklike doelwit om die hoofpyne wat deur 

die klient ervaar word te verminder, grootliks bereik is. Daar is 'n afname in die 

frekwensie en intensiteit van simptome soos hoofpyne en 'n gevoel van 

temeergedruktheid en gespannendheid. Sy het geevalueer dat haar kennis van die 
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vaardighede om stres te hanteer vermeerder het. Sy was egter van mening dat sy nog 

aandag aan die inoefening behoort te gee. Sekere praktiese situasies vir verdere 

inoefening is geidentifiseer. Die geleentheid is aan die klient gegee om die navorser te 

kontak as sy 'n behoefte sou he vir verdere opvolgsessies. 

c. Die evaluering van die implementering 

* Proseseyaluering 

In hierdie geval is die deurlopende- of prosesevaluering ondemeem deur van 'n kwalitatiewe

en kwantitatiewe benadering gebruik te maak. Kwalitatief is waargeneem dat die respondent 

(klient) afsprake gereeld nagekom het, 'n ak:tiewe belangstelling in die opvoedkundige aspekte 

van die program getoon het deur self literatuur aan te koop en op 'n gereelde basis selfstudie 

oor onderwerpe gedoen het. Tuiswerkopdragte is gereeld uitgevoer en die respondent het 

selfdissipline aan die dag gele deur 'n vaardigheid, soos ontspanningsoefeninge, op 'n gereelde 

basis toe te pas. 

Die navorser het die afleiding gemaak: en dit is deur die respondent tydens onderhoude 

bevestig, dat sy die model wat gebruik is om die program te rig, as logies, sinvol en relevant 

vir haar omstandighede gevind het. Tegnieke wat gebruik is soos onderhoudvoering, 

tuiswerkopdragte, selfstudie en inoefening van vaardighede tuis, was vir die respondent 

aanvaarbaar en het afwisseling in die program gebied. 

* lmpakevaluering 

In die uitvoering van die korttermyn-inpakevaluering is daar van 'n voor- en natoetsmodel 

gebruik gemaak:. Die voor- en nametings is twaalf weke uitmekaar gedoen. Die veranderlikes 

wat gebruik is en die bevindings word in tabel 5 .1 weergegee. 
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Tabel 5.1: Impak van die program op 'n individuele respondent 

* Tellings van stressimptome verwys slegs na die frekwensies van simptome wat een of 

meer keer per week voorgekom het. 

In tabel 5 .1 word weerspieel dat die respondent op die meeste veranderlikes veranderinge 

ondergaan het. Wat daaglikse probleme betref, kan die respondent se tellings vergelyk word 

met die tellings van die klientegroep wat in hoofstuk 3 bespreek is. (Kyk 3.3.2.) Die 

respondent se daaglikse probleme akkumulatiewe-intensiteitstelling was ten tye van die 

voortoets, hoer as die mediaan van dieselfde telling vir die klientegroep (80 = respondent, 71 

= mediaan vir kliente), terwyl die natoetstelling van die veranderlike goed vergelyk en selfs 

minder is as die mediaan van die telling vir nie-kliente (48 = respondent, 54 = mediaan van 

nie-kliente). Die afleiding kan gemaak word dat die oorsake van stres soos gereflekteer deur 

daaglikse probleme, wel betekenisvol in die geval van die respondent, verminder bet. 
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Die verandering wat in die lewenstyltelling weerspieel word, dui op 'n verbetering in die 

lewenstyl. Dit kan toegeskryf word aan die ontspanningsoefeninge wat die respondent op 'n 

gereelde basis begin doen het sowel as die toepassing van tydsbestuurtegnieke. Beide hierdie 

aspekte is onderwerpe wat uitgebreide aandag tydens die implementering van die program 

geniet het. Die respondent het nie probleme ervaar op die gebied van maatskaplike 

ondersteuning nie en die tellings reflekteer ook min verandering. 

Die bevindings van die Heimlerskaal vir maatskaplike funksionering, bevestig dat daar 'n 

verbetering in die vlak van maatskaplike funksionering (satisfaksievlak), hoewel nie dramaties 

nie, ingetree het. In terme van die norms van die Heimlerskaal (Van Zyl 1986) was die 

respondent se maatskaplike funksionering tydens die voortoets op 'n vlak waar sy selfstandig 

kon funksioneer. Tydens die natoets het sy "verbeter" na 'n vlak waar die meeste mense se 

satisfaksievlakke gelee is. Die respondent se frustrasievlak dui steeds op te veel frustrasie, 

hoewel daar tog 'n daling van 0,80 na 0,61 was. 

Die bevindings dui daarop dat die respondent tydens die voortoets angs, ambivalensie en 

onsekerheid ervaar het. Tydens die natoets het dit in so 'n mate afgeneem, dat daar tot die 

gevolgtrekking gekom kon word dat die respondent haar onsekerbede beter hanteer as wat sy 

dit kon doen, voor sy die program deurloop bet. 

Na die program het die respondent nie net minder stressimptome ervaar nie, maar is die 

simptome wat tydens die natoets nog voorgekom bet, minder gereeld as tydens die voortoets 

ervaar. (K yk ook figuur 5 .2.) As daar op spesifieke simptome gelet word, blyk dit dat 

boofpyne afgeneem het van meer as een keer per dag, na 'n paar keer per week. Die simptoom 

het dus nie totaal verdwyn nie. In figuur 5 .2 word die metings van die frekwensie en 

akkumulatiewe frekwensie wat op verskillende tye deur die loop van die implementering van 

die program gemaak is, weergegee. 
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Figuur 5.2: Stressimptome: Frekwensie en akkumulatiewe frekwensie 
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In die bostaande grafiese voorstelling, dui die vaste lyne die afnemende neiging van die 

stressimptome met verloop van die implementering van die program, duidelik aan. 

As deel van die natoets, is die respondent gevra om haarself te evalueer in terme van kennis, 

vaardigheid om stres te hanteer en motivering waaroor sy beskik om verder te leer om stres te 

hanteer. (Kyk Bylae C.) Die respondent het 'n gemiddelde telling van 7,4 uit 'n moontlike 10 

behaal wat daarop dui dat sy beleef dat haar kennis en vaardigheid bo die gemiddelde is. Dit 

blyk dat sy veral die kenniskomponent en haar eie motivering as besonder waardevol gesien 
het. 

e. Bruik:baarheid van die model vir die individu 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom, dat die implementering van 'n streshanteringsprogram 

volgens die voorgestelde model in hierdie spesifieke geval, geslaagd was. Die bruikbaarheid 

van die model het, veral ten opsigte van die volgende aspekte na vore gekom: 
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Die model is as logies deur die klient ervaar, dus maak die proses "sin". 

Die model gee riglyne en dui die rigting aan waarin beweeg word. Dit bet vir beide die 

maatskaplike werker en die klient struktuur gebied en bet doelgerigtheid in die hand 

gewerk. Deur die skematiese uiteensetting met die klient te bespreek bet aan die klient 

'n visuele beeld van die hulpverleningsproses gegee. 

Die buigsaamheid van die model was veral in hierdie implementering sigbaar. Daar kon 

dus op individuele behoeftes en probleemareas wat geassesseer is, gefokus word. 

Die opvoedkundige komponent bet goed aansluiting by hierdie spesifieke klient gevind 

omdat sy op die uitbreiding van kennis ingestel is en die lees van literatuurbronne vir 

haar 'n bekende wyse van kennisversameling is. Waar die model egter toegepas word 

op persone wat nie op kennisversameling ingestel is nie en opleeswerk nie 'n bekende 

praktyk is nie, sal die opvoedkundige komponent met meer omsigtigheid aangepak 

moetword. 

Die klient bet in hierdie geval 'n hoe mate van motivering openbaar. Haar 

samewerking, belangstelling en betrokkenheid by die totale implementering van die 

model, bet van haar motivering om te leer om stres beter te hanteer, getuig. Die klient 

het 'n verbondenheid (commitment) tot· die program getoon. Dit word betwyfel of 

dieselfde resultate met 'n persoon wat minder gemotiveerd is, verkry sou word. Die 

verbondenheid van die klient tot die program blyk 'n belangrike faktor te wees in die 

benutting van 'n program wat volgens hierdie model geimplementeer word. 

Die tempo waarteen gewerk word moet in ag geneem word. In hierdie geval bet die 

respondent oor 'n bo-gemiddelde (superieure) intelligensie beskik. Weens haar Tipe-A 

gedragspatroon, toon sy die neiging om sake vinnig te wil athandel. In die program het 

die navorser gepoog om die klient se vermoe te kanaliseer en te fokus op die 

kennisvermeerdering en die aanleer van vaardigbede. Die klient bet daarin geslaag om 

teen 'n vinnige tempo inligting te assimileer en te verwerk. Dit gaan egter nie die geval 

by alle klientsisteme wees nie. 

Die moeilikste deel van die model om te bemeester, blyk die toepassing van 

vaardighede in werklike lewensituasies te wees. In hierdie geval kon daar langer tyd 

aan hierdie fase van die model gewy gewees bet. Byvoorbeeld in hierdie geval het die 

respondent die wysiging van Tipe-A gedrag en selfgeldende gedrag moeilik gevind. Dit 

moet egter gesien word in die lig van die feit dat hierdie gedragspatrone by die 

respondent wat in haar twintigerjare is, oor jare been ontwikkel bet en redelik goed 

vasgele is. Tipe-A gedrag en die gebrek aan selfgeldende gedrag is albei 

gedragspatrone wat ook "winste" kan inhou vir die persoon. By die respondent 

byvoorbeeld is haar Tipe-A gedrag komplimenterend tot goeie akademiese prestasies. 

Haar onvermoe om selfgeldend op te tree maak haar "gewild" onder sekere van haar 

vriende wat baar tyd en vermoens "misbruik". 
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5.3.2 Implementering van die model binne GROEPSVERBAND 

In hierdie loodsondersoek na die bruikbaarbeid van die model, is die model op drie groepe 

kliente toegepas. Al die groepe bet bestaan uit kliente wat alkohol- en dwelmprobleme gebad 

het en wat in geregistreerde rebabilitasiesentrums, ten tye van die ondersoek, opgeneem was. 

Die bevindings vir elke groep sal afsonderlik aangebied word, met 'n gesamentlike bespreking 

van die bruikbaarbeid van die model binne groepsverband. 

a. Groep 1 

* Seleksie van groe,plede 

Uit die beskikbare vier en twintig persone in die inrigting, is drie groepe ewekansig gekies. 

Elke groep het aanvanklik uit agt persone bestaan. Die eerste groep sou bekend staan as die 

II eksperimentele groep II' die tweede groep as "kontrolegroep Ilf 1 II en die derde groep as 

"kontrolegroep nr 2". Die eksperimentele groep was blootgestel aan 'n streshanteringsprogram 

wat geimplementeer was volgens die voorgestelde model. Beide die kontrolegroepe het nie die 

streshanteringsprogram deurloop nie. Kontrolegroep nr 1 het die voor en na-toets ontvang, 

terwyl kontrolegroep nr 2 net die na-toets ontvang bet. Die voortoetse is by al die betrokke 

respondente op dieselfde dag afgeneem. 

Met die afneem van die natoetse was daar slegs vyf van die respondente in die eksperimentele 

groep wat vraelyste en skale kon voltooi. Twee van die lede van die eksperimentele groep bet 

uit die inrigting gedros in die tydperk wat die program gei'mplementeer is, die ander lid het na 

een groepbyeenkoms nie meer belang gestel om by die program in te skakel nie. Uit die 

kontrolegroep nr. 1 bet vier lede uit die inrigting gedros en uit kontrolegroep nr 2 bet vyf lede 

gedros. Met die drastiese uitdunning van respondente is besluit om kontrolegroep nr 2 uit te 

skakel en om die eksperimentelegroep op 'n meer kwalitatiewe wyse met kontrolegroep nr 1 te 

vergelyk. 

* Die verloop van die streshanterings.program aan die hand van die voorgestelde model 

Die implementering van die stresbanteringsprogram op hierdie groep bet uit tien sessies 

bestaan. Die sessies was versprei oor 'n periode van ses weke. Die respondente was by twee 

sessies per week betrek en die sessies bet gemiddeld een en 'n kwartier geduur. 
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Fase 1: Opvoedkundig/assesserend: 

In hierdie fase het die navorser van die maatskaplike groepwerk as metode in maatskaplike 

werk gebruik gemaak om die verhouding met die respondente te stig, te eksploreer en te 

assesseer. Die voortoets het bestaan uit 'n assesseringspakket (kyk Bylaes B tot F) wat 

enersyds vir die doeleindes van die navorsing aangewend is en andersyds om die aanwesigheid 

van die stresverskynsel, saam met die respondente te assesseer. Die proses sal aan die hand 

van die verskillende sessies beskryf word. 

Sessie 1: 

Met die aanvang van die eerste sessie, is die rasionaal vir die navorsing en die 

voltooiing van die skale en vorms in die evalueringspakket verduidelik. Daarna is 

geleentheid aan die respondente gegee om die vraelyste te voltooi en het die navorser 

die instruksies verduidelik waar nodig. Die voltooiing bet ongeveer 45 minute geduur. 

Die doel van die groepe is oorkoepelend verduidelik met die aanduiding dat die 

aangeleentheid tydens die volgende sessie, meer aandag sou geniet. Die belangrikheid 

van die kenniskomponent is uitgelig. 'n Inligtingstuk oor die omskrywing en die aard 

van die stresverskynsel asook ontspanningsoefeninge is aan die respondente gegee om 

te bestudeer vir die volgende byeenkoms. 'n Voorbeeld van 'n stresdagboek is aan hulle 

uitgedeel met die versoek om dit ten opsigte van hulleself te voltooi as deel van die 

assessering. 

Sessie 2: 

Die sessie is ingelei met 'n omvattende bespreking van die doel van die groepe, die rol 

wat assessering speel en die belangrikheid van die aanleer en toepassing van 

vaardighede. Die opvoedkundige komponent is hanteer deur 'n bespreking te lei oor die 

aard van die stresproses aan die hand van literatuur wat vir tuiswerk bestudeer is en 

praktiese hulpmiddels wat aangewend is. Daar is spesifiek onderskei tussen stressors en 

stressimptome. Assessering is voortgesit deur aan die groeplede in die algemeen, aan 

die hand van die stresmodel, terugvoer te gee oor tendense wat uit die 

assesseringspakket afgelei kon word. Daar is veral verwys na die hoe voorkoms van 

stressimptome, daaglikse probleme en die aanwesigheid van nie-kliniese depressie by 

die meeste van die groeplede. Die assessering van denkpatrone is as 'n relevante 

fokuspunt uitgelig en 'n inligtingstuk oor die rol wat denke in stres speel is aan die lede 

uitgedeel om te bestudeer vir die volgende sessie. Die vraelyste wat die lede voltooi het 

met betrekking tot die frekwensie en intensiteit van daaglikse probleme, is aan hulle 

terugbesorg met die voorstel dat elke lid sy vraelys deeglik sal bestudeer en sy eie 

daaglikse probleme sal identifiseer. Die sessie is afgesluit met die bespreking van 

progressiewe ontspanning en die doen van progressiewe ontspanning met behulp van 'n 

oudioband. 
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Sessie 3: 

Die sessie is ingelei met 'n samevatting van die inhoud van die vorige sessies. Die 

"veg-en-vlug" -reaksie is bespreek en die verskynsel is aan die voorkoms van 

stressimptome gekoppel. Progressiewe ontspanningsoefeninge is gedoen, gevolg deur 'n 

bespreking van die lede se belewenis van die oefeninge. In die bespreking van stressors 

is die fokus geplaas op die verskillende tipes stressors wat aangetref word. Die sessie is 

afgesluit met die bespreking van die "ABC - teorie" van denke. Literatuur is aan die 

groeplede voorsien oor die tipes disfunksionele gedagtes wat stres tot gevolg het en is 

hulle versoek om as tuiswerk, bulle eie disfunksionele gedagtes te identifiseer. 

Fase 2: Vaardigbeidsopleiding 

Sessie 4: 

Die groeplede het verkies om die sessie te begin met 'n ontspanningsoefening. Dit is 

gevolg deur 'n indringende bespreking van die verskillende tipes disfunksionele 

gedagtes, voorbeelde is gebruik uit die lede se vraelyste oor daaglikse probleme sowel 

as voorbeelde uit die alledaagse lewe. 'n Tuiswerkoefening is aan die lede gegee om 

aan die hand van die "ABC-model" en die toepassing van kennis oor disfunksionele 

denkpatrone, "bekommernis oor die toekoms" as 'n spesifieke stressor te ontleed. 

Sessie 5: 

Die sessie is begin met 'n ontspanningsoefening. Die res van die sessie is gewy aan 'n 

indringende bespreking van die lede se tuiswerkoefening. Die stressors, gepaardgaande 

disfunksionele gedagtes en die gevolge of stressimptome is in besonderbede bespreek. 

Hoewel die groeplede die "ABC-model" intellektueel begryp bet, bet bulle dit moeilik 

gevind om dit in die oefeninge toe te pas. Die navorser bet teen 'n stadiger tempo begin 

werk en die verduideliking van beginsels en konsepte berhaal. As tuiswerk vir die 

volgende sessie is voorgestel dat die groeplede dieselfde oefening gebruik en dit uitbrei 

deur die disfunksionele gedagtes te betwis. Literatuur in die verband is ook aan die lede 

voorsien. 

Sessie 6: 

Aan die begin van die sessie is progressiewe ontspanningsoefeninge ingeoefen, gevolg 

deur 'n kort bespreking oor die stressimptome en die rol wat ontspanningsoefeninge 

speel om stressimptome te verminder. Die sessie is boofsaaklik gewy aan die 

bespreking van die betwisting van disfunksionele gedagtes en die voltooiing van die 

oefening. Die sessie is afgesluit met 'n bespreking van die belangrikheid van 
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kommunikasie in interpersoonlike verhoudings. Literatuur oor die bantering van woede 

en aggressie is voorsien vir bestudering vir die volgende sessie. 

Pase 3: Vaardigheidstoepassing 

Sessie 7: 

In plaas van die inoefening van ontspanningsoefeninge, is die waarde wat die oefeninge 

reeds vir die groeplede gehad het, bespreek en het hulle die behoefte uitgespreek om 

elkeen 'n eie oudioband met oefeninge te besit. Verskillende kommunikasiestyle, met 

die klem op selfgeldende gedrag, is aan die hand van 'n praktiese probleem (stressor) 

wat die lede ervaar het, bespreek. Die regte waaroor 'n individu beskik sowel as die 

aard van selfhandhawende gedrag is bespreek. 'n Praktiese probleem is gebruik om die 

teoretiese aspekte te verhelder en om toepaslike selfgeldende gedrag aan die lede te 

demonstreer. Die navorser het hulle aangemoedig om situasies te identifiseer om 

selfgeldende gedrag te oefen. Literatuur oor ander streshanteringstegnieke soos fisiese 

oefening, dieet, probleemoplossing en ondersteuningstelsels is aan die lede verskaf om 

vir die volgende sessie voor te berei. 

Sessie 8: 

Tydens hierdie sessie is drie groepe streshanteringstegnieke aan die groeplede 

verduidelik. Eerstens is die groep tegnieke wat op stressimptome gerig is, bespreek en 

is addisionele leesstof verskaf oor gesonde eetgewoontes, die rol van voeding in stres 

en die betekenis van fisiese oefening. Die belangrikheid van ondersteuningsisteme en 

die rol van selfgeldende gedrag in verhoudinge, is beklemtoon. Die stappe van 

probleemoplossing is aan die hand van 'n praktiese probleem wat een van die lede 

ondervind het, verduidelik. Die lede is versoek om vir tuiswerk 'n lys op te stel van 

situasies wat hulle as stresvol ervaar en streshanteringstegnieke wat toepaslik is om 

hierdie situasies te hanteer. 

Sessie 9: 

Tydens hierdie sessie is 'n algemene samevatting van die inhoud van die vorige sessies 

gedoen. 'n Vraelys wat tydens die eerste sessie aan hulle gegee is oor hulle persepsie 

van stres, is weer bespreek en die lede was dit eens dat hulle die verskynsel beter 

verstaan as tydens die eerste sessie. Die praktiese toepassing van 

streshanteringsvaardighede en die integrasie van die tegnieke is aan die hand van 

probleemsituasies wat lede voorgehou het, bespreek. Die lede se belewenis van die 

program is bespreek en elke lid is die geleentheid gegee om sy eie doelwitte vir die 

verdere bantering van stres in sy lewe te formuleer. 
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Sessie 10: 

Ty dens hierdie sessie is die natoetse af geneem. Die res van die sessie is gewy aan 

informele samesyn met die groeplede. 

* Evaluering van die implementering 

Prosesevaluering 

Die vyf respondente wat die program voltooi bet se bywoning van die sessie was 

bykans honderd persent. Die een lid wat na die tweede sessie gedros bet, bet 'n 

terugval beleef en die ander lid wat na die sewende sessie gedros bet, bet sover 

vemeem kon word, die inrigting verlaat weens redes wat nie met die 

streshanteringsprogram verband gehou bet nie. 

Die een lid bet gedurende die eerste fase overte weerstand geopenbaar. Die redes vir 

die weerstand is met horn deurgewerk deur die terapeut in die inrigting by wie hy 

inskakel vir individuele behandeling. In die groepsituasie bet die navorser voortgegaan 

om die verhouding tussen horn en die groeplede te bou en bet spesifiek na die lid wat 

weerstand getoon bet, met warmte en empatie uitgereik. Vanaf die vyfde byeenkoms 

bet die lid wat weerstand getoon bet, toenemend betrokke begin word en was later 'n 

besonder positiewe groeplid. 

Dit bet onder die navorser se aandag gekom dat die groeplede die inhoud van die 

program tussen sessies met mekaar bespreek en soms saam hulle tuiswerk gedoen bet. 

Die inhoud van die program en die indruk wat dit op hulle gemaak bet, is ook met 

ander inwoners en soms met hulle . individuele terapeute, bespreek. Die afleiding is 

gemaak dat die respondente die program tydens die implementering as sinvol beleef 

bet. Dit is bevestig deur die respondente tydens die evaluering van individuele sessies. 

Impakevaluering 

In die uitvoering van die korttermyn impakevaluering, is daar gebruik gemaak van 

kwantitatiewe- en kwalitatiewe metodes. By die kwantitatiewe ondersoek is daar van 'n 

voor- en natoetsmodel gebruik gemaak. Dit is egter belangrik om by die interpretasie 

van die gegewens, in gedagte te hou dat die streshanteringsprogram nie die enigste 

terapeutiese inset was, waaraan die respondente blootgestel was nie. Die respondente in 

die eksperimentele en die kontrolegroep was ook blootgestel aan individuele 

maatskaplikewerk-behandeling. Die ander insette was nie spesifiek daarop gerig om 

streshanteringsvaardighede aan die respondente te leer nie. Nie een van die respondente 
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wat die program deurloop bet, bet ten tye van bulle inskakeling by die program, 

psigiatriese bebandeling ondergaan nie. Die verskille wat tussen die voortoets- en 

natoets-resultate bestaan, kan dus nie sondermeer aan die toepassing van die 

stresbanteringsprogram toegeskryf word nie. Die resultate van die voor- en natoetse vir 

die eksperimentele en die kontrolegroep word in Bylae I en J onderskeidelik 

weerspieel. 

Die data soos weergegee in Bylae I is aan verkennende statistiese analise onderwerp en 

daar is gevind dat daar nie statisties beduidende verskille tussen die tellings van die 

voor- en natoets bestaan op die veranderlikes wat gemeet is nie. lndien die data 

kwalitatief benader word, is dit duidelik dat een repondent, naamlik "V", se tellings 

teen die verwagting in "versleg" bet. Byvoorbeeld bet hierdie respondent se daaglikse 

probleme en die intensiteit waarmee by dit beleef, asook die frekwensie van sy 

stressimptome, verboog, terwyl by aan die program blootgestel was. Sy lewensstyl bet 

geen positiewe verbetering getoon nie, en sy satisfaksievlakke, frustrasievlakke en vlak 

van depressie bet verder versleg. Hierdie verskynsel kan toegeskryf word aan die feit 

dat hierdie respondent ten tye van die implementering van die program, 'n dramatiese 

persoonlike krisis beleef bet. Die program, en so ook nie die ander terapeutiese insette 

waaraan by blootgestel was, kon in daardie tyd 'n verbetering in sy funksionering 

teweeg gebring bet nie. 

Die ander vier respondente in die groep toon 'n afwaartse tendens in die voorkoms en 

intensiteit van daaglikse probleme, die frekwensie van stressimptome, frustrasievlak, 

AAO(angs, ambivalensie en onsekerbeid) en nie-kliniese depressie. Dieselfde tendens 

met betrekking tot hierdie veranderlikes is ook by die respondente wat nie aan die 

program blootgestel was nie, te bespeur. 

Die veranderlike waar daar die mees opsigtelike verandering ingetree bet, is die 

selfevaluering van kennis en vaardigbeid om stres te hanteer. In tabel 5.2 word 

aangedui dat daar nie 'n statisties beduidende verskil bestaan tussen die tellings van die 

voor- en die natoets van die eksperimentele groep nie. Die tellings vir die voor- en 

natoets van die kontrolegroep verskil statisties ook nie van mekaar nie. Die twee groepe 

se voortoetstellings op hierdie veranderlike bet nie statisties beduidend van mekaar 

verskil nie (z = 0,86; waarde = 0,39), terwyl die tellings van die twee groepe wel 

tydens die natoetse, statisties beduidend van mekaar verskil bet (z = 2,33 en is 

beduidend op die 1 % peil van betekenis). 
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Tabel 5.2: Persepsie van eie kennis en vaardigheid: Verskille tussen voor- en natoetse 

* Beduidend op die 5% peil van betekenis. 

Aangesien die geldigheid en betroubaarheid van die vraelys wat gebruik is om die respondente 

se persepsies van hulle kennis en vaardigheid om stres te hanteer nie bepaal is nie, moet 

hierdie bevindings met omsigtigheid gefuterpreteer word. Daar bestaan egter aanduidings dat 

daar wel 'n positiewe verandering by die groep van respondente wat die program deurloop bet, 

plaasgevind bet met betrekking tot bulle eie persepsie van die kennis en die vaardighede 

waaroor bulle beskik om stres te hanteer. Die respondente wat die program deurloop bet 

beskik dus in 'n groter mate, as voor die program, oor die selfvertroue dat bulle stres in bulle 

eie lewens sal kan hanteer. 

Een van die respondente ("VK") in die kontrolegroep (kyk Bylae J) bet wel 'n merkbare 

verbetering getoon in die persepsie van sy kennis en vaardigheid om stres te hanteer. By 

nadere ondersoek bet dit geblyk dat die respondent 'n kamer deel met een van die respondente 

in die eksperimentele groep. Respondent "VK" bet 'n groot belangstelling getoon in die 

program en.bet die literatuur wat aan sy kamermaat verskaf was, gereeld bestudeer en bulle bet 

die inhoud van die groepsessies met mekaar bespreek. 'n Versoek was ook op 'n stadium aan 

die navorser gerig om die lid van die kontrolegroep by die eksperimentele groep in te skakel. 

Dit kon as gevolg van die geslote aard van die groep nie geakkommodeer word nie. Hierdie 

insident bet vrae by die navorser laat ontstaan oor die sinvolheid om 'n kontrolegroep te 

gebruik, weens die kontaminasie wat kan voorkom en die feit dat kliente wat gemotiveerd is 

om die program te deurloop, uitgeskakel word. 

Die vyf respondente wat die totale program deurloop bet, is na die voltooiing daarvan versoek 

om die program te evalueer aan die hand van 'n semi-gestruktureerde vraelys (kyk Bylae H). 

Op die vraag wat die waarde van die program vir hulle was, bet al die respondente aangedui 

dat bulle die inhoud van die program as waardevol beleef bet. Daar is aangedui dat bulle meer 

van die stresverskynsel geleer bet en dit beter verstaan, selfkennis veral waar dit met stres 

verband bou bet verbeter, negatiewe denkwyses is gei"dentifiseer en vervang met positiewe en 

realistiese denkpatrone, vaardigbede om probleme wat stres veroorsaak op te los is aangeleer, 

selfbeheersing bet toegeneem, lede voel meer ontspanne en voel dat hulle nou beter in staat is 

om stres in hulle lewens te hanteer. 
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Op die vraag wat die respondente spesifiek gaan doen om hulle stres in die toekoms beter te 

hanteer, het hulle aangedui dat al die vaardighede en kennis van toepassing is en gebruik kan 

word. Veral funksionele gedagtes en probleemoplossing is aangedui. Op die vraag wat 

bruikbaar was en watter aspekte uitgelaat kan word, het al vyf die respondente geantwoord dat 

alles vir hulle toepaslik was en dat geen komponent van die program uitgelaat behoort te word 

nie. Wat die wyse van aanbieding betref, het die respondente aangedui dat hulle tevrede was 

met die aanbieding en dat hulle nie voorstelle het hoe dit verbeter kan word nie. Ten slotte is 

hulle gevra om die program in een woord te beskryf. Die volgende woorde is gebruik: " uiters 

leersaam, puik, verstaanbaar en boeiend, baie behulpsaam, goed". 

Samevattend blyk dit dat die streshanteringprogram deur die respondente wat dit deurloop het 

as positief, sinvol en toepaslik vir hulle lewensituasies ervaar is. In hierdie groep kon nie 

bewys word dat die implementering van die program statisties beduidende 

veranderinge/verbeteringe ten opsigte van stressors, stressimptome en vlakke van maatskaplike 

funksionering te weeg gebring bet nie. Die navorser bet uit die voorgaande bevindings tot die 

volgende gevolgtrekkings gekom: 

(1) Die program kan gesien word as 'n "inleiding" vir die aanleer en lewenslange 

toepassing van streshanterings-vaardigbede. Die toepassing van tegnieke moet in sekere 

gevalle oor 'n veel langer tydperk strek voordat die vermindering van stressors en 

stressimptome sal plaasvind. 

(2) Sekere individue het meer aandag en terapeutiese insette nodig, as wat 'n program van 

hierdie aard wat in groepsverband aangebied word, kan voorsien. 

(3) Dit blyk uit die resultate van hierdie groep, dat die implementering van die program nie 

op die korttermyn 'n verbetering in die maatskaplike funksionering van die respondente 

teweeg gebring het nie. Dit geld egter ook vir die ander terapeutiese insette waaraan die 

respondente oor die spesifieke periode blootgestel was. 

(4) Die respondente beleef dat hulle vaardighede aangeleer bet om hulle omgewing, en dus 

hulle lewens, te kan beheer en te hanteer. Hierdie belewenis van om in bebeer te wees 

en nie uitgelewer te wees aan die eise van die omgewing nie, kweek 'n gevoel van 

bevoegdheid by die respondente. In terme van die voorgestelde stresmodel (kyk 

hoofstuk 2), is dit 'n belangrike hulpbron wat tydens die implementering van die 

program ontwikkel is. 
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b. Groep 2 

* Seleksie van groeplede 

Soos in die geval van groep een, is groep twee ook aangebied in 'n geregistreerde 

rehabilitasiesentrum vir alkohol- en dwelmatbanklikes. Laasgenoemde sentrum verskil in die 

opsig dat 'n andersoortige behandelingsprogram gevolg word en dat die respondente gewoonlik 

jonger is. Groep 2 is saamgestel uit al die inwoners wat op die spesifieke tydstip beskikbaar 

was om in te skakel. Dit was dus nie prakties moontlik om 'n kontrolegroep saam te stel nie. 

'n Totaal van nege persone (drie dames en ses mans) is aanvanklik by die groep ingeskakel. 

Die bywoning van 'n streshanteringsgroep maak gewoonlik deel uit van die 

behandelingsprogram van die spesifieke inrigting en die respondente is "verplig" om die groep 

by te woon. Die gemiddelde ouderdom van die lede was 25 jaar, die oudste persoon was 36 

jaar en die jongste 19 jaar oud. By die afneem van die natoetse was sewe respondente aanwesig 

(twee dames en vyf mans), twee respondente het die inrigting verlaat voor die natoetse 

afgeneem kon word. 

* Die vedocw van die streshanteringsprogram aan die hand van die voorgestelde model 

Die terapeutiese program van die spesifieke rehabilitasiesentrum maak: onder andere ook 

voorsiening dat die respondente 'n afsonderlike groepprogram deurlQOP vir die aanleer van 

progressiewe ontspanningstegnieke en vir die aanleer van selfgeldende gedrag. Hierdie 

gegewenheid is van meet af aan in gedagte gehou in die implementering van die program. Die 

reeks van 10 sessies het oor 'n tydperk van ses weke gestrek. 

Fase 1: Opvoedkundig/assesserend 

Hierdie fase is grootliks hanteer soos die fase 1 in groep 1 hanteer is. Aangesien hierdie groep 

wel op 'n gereelde basis progressiewe ontspanning doen, bet dit nie spesifiek aandag geniet 

nie. Die rasionaal en waarde daarvan is egter beklemtoon. In die fase is daar ook meer aandag 

aan die identifisering van stressimptome gegee as tydens die ooreenstemmende fase in groep 1. 

Fase 2: Vaardigheidsopleiding 

Reeds in sessie 3, het die groep die behoefte begin uitspreek om minder kennis te bekom en 

meer inoefening van vaardighede te doen. Die navorser het op daardie stadium tot die 

gevolgtrekking gekom dat die groep teen 'n vinniger tempo wil beweeg en meer van die 

groepsinteraksie gebruik wil maak. Sessies vier tot sewe is gewy aan die inoefening van 

vaardighede om stressimptome en stressors te identifiseer, die oefening van vaardighede om 
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korttermyn stresreaksies te hanteer en die identifisering en betwisting van disfunksionele 

gedagtes. Rollespelle is aangewend as 'n metode van oefening asook tuiswerkopdragte. Die 

tuiswerkopdragte bet nie aanklank by sommige van die respondente gevind nie. Sommige bet 

openlik weerstand daarteen getoon. Die meerderheid van die groeplede het egter gevoel dat 

tuiswerk wel sinvol is en dat elke individu verantwoordelikheid vir die ontwikkeling van sy eie 

vaardighede moet neem. 

Fase 3: Vaardigheidstoepassing 

Sessies agt tot tien is hoofsaaklik benut om die vaardighede waarmee die respondente kennis 

gemaak bet en begin oefen bet, op werklike lewensituasies van toepassing te maak. 

Byvoorbeeld was een van die respondente 'n beskuldigde in 'n strafsaak en moes ten tye van 

die program in die bof verskyn. Die situasie is benut om die groep te betrek om vir bom 'n 

"program" uit te werk hoe om sy stres tydens die lewensgebeurtenis (life event) te banteer. 

Een van die groeplede is pas voor die agste sessie, ontslaan uit die inrigting met die 

voorwaarde dat sy die streshanteringsprogram moes voltooi. Die respondent moes terugkeer na 

haar werk en gesin en dus beraanpas in die gemeenskap. Dit het hoe eise aan haar gestel en 

haar stressimptome en veral daaglikse probleme bet dramaties toegeneem (kyk Bylae K, 

respondent "R"). Die respondent se terugvoer oor die "buitelewe", haar aanpassing en veral 

die stres wat sy ervaar, bet 'n realistiese situasie vir die groep geskep, waarteen versk:illende 

stresbanteringsvaardighede bespreek kon word. Die betekenis van veral 

ontspanningsoefeninge, funksionele denke, tydsbestuur en probleemoplossing, kon spesifiek 

geillustreer en beklemtoon word. Die betrokke lid bet op daardie tydstip baie ondersteuning en 

riglyne uit die groep ontvang. Sy kon dit dan in baar lewensituasie toepas en terugvoer oor die 

bruikbaarbeid van die vaardighede, aan die groep gee. 

* Evaluering van die implementering 

- Prosesevaluering 

Evaluering gedurende die implementering van die program bet bestaan uit terugvoer wat 

verkry is van die respondente voor en tydens groepsessies, terugvoer van een van die terapeute 

van die inrigting wat as waarnemer die groepe bygewoon bet, die navorser se waarnemings 

tydens die sessies en 'n vraelys (Bylae G) wat na die d~rde sessie voltooi is. Drie van die 

groeplede bet overte weerstand getoon vanaf die eerste byeenkoms. Twee van die drie was van 

die jongste lede in die groep (19-20 jaar oud), die ander respondent was in haar laat 

twintigerjare. Die drie respondente se besware was veral teen die opvoedkundige komponente 
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m die program en die didaktiese wyse waarop hierdie komponente aangebied is. Die 

tuiswerkopdragte het hulle as onnodig en soos 'n "skoolsituasie" ervaar. 

Na die voltooiing van die vraelys om vas te stel hoe die respondente die sessies beleef (Bylae 

G), het die navorser na die afloop van die derde sessie tot die gevolgtrekking gekom dat die 

meerderbeid van die groep tevrede is met die opvoedkundige elemente, die betekenis daarvan 

begryp en bereid is om die tuiswerk te doen. Die evaluasie het ook aan die lig gebring dat die 

tempo waarteen gewerk word versnel kan word, dat die groeplede gereed is vir meer 

inoefening tydens sessies en dat daar meer geleentheid vir interaksie tydens die sessies gegee 

moet word. Die navorser bet die nodige aanpassings gemaak nadat dit met die respondente 

bespreek is. Die twee jonger lede wat weerstand getoon het, bet steeds voortgegaan om te 

weier om die tuiswerkopdragte te voltooi en bet steeds onbetrokke by die program gebly en is 

ontslaan voor bulle die na-toetse kon voltooi. Die ander respondent wat aanvanklik weerstand 

getoon bet, se betrokkenheid bet merkbaar verbeter en bet 'n sinvolle bydrae tot die program 

gelewer. 

- Impakevaluering 

In die uitvoering van die korttermyn impakevaluering, is daar gebruik gemaak van 

kwantitatiewe- en kwalitatiewe metodes. By die kwantitatiewe ondersoek is daar van 'n voor

en natoetsmodel gebruik gemaak. Dit is egter belangrik om by die interpretasie van die 

gegewens, in gedagte te hou dat die streshanteringsprogram nie die enigste terapeutiese inset 

was waaraan die respondente blootgestel was nie. Die respondente was ook blootgestel aan 

individuele maatskaplikewerk-behandeling, sielkundige behandeling en die insette van 'n 

arbeidsterapeut. Die respondente het opleiding in progressiewe ontspanning van die 

arbeidsterapeut ontvang en was ook by 'n groep ingeskakel wat spesifiek op die aanleer van 

selfgeldende gedrag, gefokus bet. Die verskille wat tussen die voortoets- en natoets-resultate 

bestaan, kan dus nie sondermeer aan die toepassing van die streshanteringsprogram toegeskyf 

word nie. Die resultate van die voor- en natoetse word in Bylae K weerspieel. 

In tabel 5.3 word die veranderlikes aangedui waar daar 'n statisties beduidende verskil gevind 

is tussen die voor- en die natoetse. Wat die respondente se lewenstyl betref, het hulle tydens 

die natoetse oor meer vaardigbede beskik om stres teen te werk en oor minder faktore in hulle 

lewensstyle wat stres instand hou. Respondente se vlak van maatskaplike funksionering 

(satisfaksievlak) bet beduidend verbeter en frustrasievlakke het beduidend verminder. Die 

gemiddelde telling van die skaal vir algemene tevredenheid was tydens die voortoets 53, wat 

dui op die aanwesigheid van nie-kliniese depressie by al die respondente. Die gemiddelde 

telling by die natoets is 26, wat daarop dui dat die vermindering statisties beduidend was. 

Twee van die respondente naamlik "L" en "J" (kyk Bylae K) se tellings is egter steeds bo die 
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kliniese afsnypunt van 30 wat op 'n probleem van temeergedruktheid by die twee respondente 

dui. 
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* Beduidend op die 5% peil van betekenis. 

Die bevindings dui daarop dat daar wel 'n verandering ingetree bet in die respondente se 

persepsies van bulle kennis en vermoe om stres te hanteer. Hierdie bevinding is betekenisvol 

omdat dit grootliks toegeskryf kan word aan die implementering van die 

stresbanteringsprogram en in 'n mindere mate toegeskryf kan word aan ander terapeutiese 

insette. Na die implementering van die program, bet die respondente beleef dat hulle oor 

kennis en vaardighede om stres te hanteer, beskik. Dit dra daartoe by dat die respondente 

hulleself as meer bevoeg en meer in bebeer van hulle stressors beleef. Hierdie afleiding word 

ondersteun deur die statisties beduidende hoer telling op die lewenstylvraelys. 

Daar is nie statisties beduidende verskille gevind tussen die voor- en na-toetse, wat betref die 

simptome- en daaglikseprobleme-tellings nie. Slegs twee respondente bet 'n duidelike afname 

getoon in bulle daaglikseprobleme- en simptometellings. Respondent "R" (kyk Bylae K) bet 'n 

dramatiese verhoging (akkumulatiewe intensiteit verhoog van 85 na 164) van die voortoets tot 

die natoets beleef. Soos reeds aangedui is die respondent drie sessies voor die natoets uit die 

inrigting ontslaan en is sy met verskeie aanpassingsprobleme gekonfronteer. Ten spyte van die 

verboging in stressimptome bet sy steeds bevoeg gevoel om die stres wat sy ervaar te hanteer. 

Die verhoging van die frekwensie van stressimptrome by respondente "J", "N" en "I" (kyk 

Bylae K), kan moontlik toegeskryf word aan die feit dat in hierdie implementering van die 

program, stressimptome en die bantering daarvan, in die besonder aandag geniet bet. Die 

moontlikheid bestaan dat die respondente tydens die natoets beter in staat was om die 



202 

simptome te identifiseer. Die simptome was moontlik wel teenwoordig tydens die voortoets, 

maar die respondente was nie so sensitief en daarop ingestel om dit te identifiseer nie. Die feit 

dat daar 'n duidelike afname in die drie respondente se tellings was wat hetref die 

teenwoordigheid van nie-kliniese depressie (Skaal vir algemene tevredenheid), hied 

ondersteuning vir die verklaring dat daar wel 'n onderskatting van simptome tydens die. 

voortoetse kon gewees het. Respondent "L" het min verhetering tydens die implementering van 

die program in haar algemene funksionering getoon. Hoewel sy aangedui het dat daar 'n 

verhetering in haar kennis en vaardigheid om stres te hanteer ingetree het, is die respondent op 

langer en meer intensiewe hehandeling as wat 'n program van hierdie aard kan hied, 

aangewese. 

Die sewe respondente wat die totale program deurloop het, is na die voltooiing daarvan 

versoek om die program te evalueer aan die hand van 'n semi-gestruktureerde vraelys (kyk 

Bylae H). Op die vraag wat die waarde van die program vir hulle was, bet al die respondente 

aangedui dat hulle die inhoud van die program as waardevol heleef bet. Response bet daarop 

gedui dat kennis oor stres verbeter bet en selfkennis ontwikkel bet. Respondente bet veral 

gewys op die komponent van disfunksionele gedagtes en die waarde van funksionele en 

positiewe denke. 

Die respondente bet aangedui dat hulle spesifiek in die toekoms die volgende gaan doen om 

hulle stres beter te hanteer: 

(1) Ontspanningsoefeninge, veral die gehruik van korttermyn vaardighede (fire fighting 

skills) om stresvolle situasies te hanteer. 

(2) Identifisering van disfunksionele gedagtes en die vervanging daarvan met positiewe, 

funksionele gedagtes. 

(3) Verhetering van interpersoonlike verhoudings. 

(4) Waar nodig, die literatuur wat aan die respondente gegee is, te gaan lees. 

(5) Doelwitbeplanning en prohleemoplossing toepas. 

(6) Selfaanvaarding en meer geduld met hulleself he. 

Op die vraag wat hruikhaar was en watter aspekte uitgelaat kan word, bet al die respondente 

geantwoord dat alles vir hulle toepaslik was en dat geen komponent van die program uitgelaat 

behoort te word nie. Drie van die respondente het aangedui dat die teoretiese aspekte oor die 

aard van stres, nie hruikbaar in hulle lewensituasie was nie. Wat die wyse van aanhieding 

betref, het die respondente aangedui dat hulle tevrede was met die aanbieding wat bestaan bet 

uit die balans tussen inligting (literatuur wat hulle moes bestudeer), "lesing" deur die navorser 

en die hespreking wat interaksie tussen groeplede toegelaat het. Een lid het aangedui dat die 

aanbiedings van die navorser te teoreties was terwyl 'n ander heswaar gemaak bet teen die feit 

dat dit te eenvoudig en "konkreet" aangebied was. 
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Laastens moes die respondente in een woord aandui hoe hulle die program beleef bet. Die 

volgende woorde is gebruik: "voordelig, behulpsaam, leersaam, uitstekend, baie goed ". 

Samevattend bet hierdie groep die waarnemings in die vorige groep bevestig. Die volgende 

aspekte bet tydens hierdie implementering na vore gekom: 

( 1) Die belangrikheid dat terwyl daar met die implementering van die program besig is, 

prosesevaluerings gemaak moet word en die nodige aanpassings aangebring moet word. 

(2) 'n Verdere aspek wat in ag geneem moet word, is die tempo waarteen daar beweeg 

moet word tydens die implementering van die program. Die groeplede se vermoe om 

veral die opvoedkundige komponente onder die knie te kry, sal in 'n groot mate bepaal 

hoe vinnig daar beweeg kan word. 

(3) Geen verandering of selfs 'n toename in die voorkoms van stressors en stressimptome 

tydens die implementering van die program, dui nie noodwendig daarop dat die 

program nie van waarde vir 'n persoon wat dit deurloop bet was nie. Dit kan 

toegeskryf word aan die groter bewuswording van stressors en stressimptome. 

( 4) Tuiswerk wat aan groeplede gegee word en 'n meer didaktiese inslag tydens die 

implementering van die program, blyk nie baie gewild onder jong volwassenes te wees 

nie. Moontlik omdat dit hulle te veel aan 'n leersituasie en "skool" berinner. In hierdie 

groep kon dit egter moontlik toegeskryf word aan die probleem wat die spesifieke 

jonger respondente met die aanvaarding van gesag in die algemeen gehad bet. 

(5) Kliente wat in 'n inrigtingsituasie blootgestel word aan 'n streshanteringsprogram, 

ervaar dikwels nie die volle impak van lewenseise en daaglikse probleme nie. Hierdie 

eise bestaan dikwels buite die inrigting en hulle word daarmee gekonfronteer nadat 

hulle ontslaan is. Die streshanterings-program kan 'n waardevolle bydrae lewer tot die 

voorbereiding van kliente vir ontslag uit 'n inrigtingsituasie. 

c. Groep 3 

* Seleksie van p-oe.plede 

Hierdie groep is in dieselfde geregistreerde rehabilitasiesentrum vir alkobol- en 

dwelmathanklikes as Groep 1 aangebied. Groep 3 is saamgestel uit die inwoners wat op die 

spesifieke tydstip beskikbaar was om in te skakel. Elf inwoners is na die eerste byeenkoms 

genooi, waartydens die doel en werkswyse van die program aan die betrokkenes verduidelik is. 

Die navorser bet dit beklemtoon dat tien sessies oor 'n tydperk van ongeveer sewe weke beoog 

word en dat inskakeling totaal vrywillig moet wees. Twee van die inwoners bet op daardie 

tydstip aangedui dat hulle nie in die program belangstel nie en bet die groep verlaat. Nege 

persone (almal manlik) bet aangedui dat hulle die program wil deurloop en die voortoetse 
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afgele. Die gemiddelde ouderdom van die lede was 38 jaar, die oudste persoon was 49 jaar en 

die jongste 30 jaar oud. Tydens die verloop van die sessies bet een van die respondente uit die 

inrigting gedros. Agt respondente bet die program in totaliteit deurloop en bet die natoetse 

afgele. 

Tydens die implementering van hierdie program, is besluit om nie van 'n kontrolegroep 

gebruik te maak nie. Die kriterium wat gebruik is om die respondente te selekteer was in 

hierdie geval 'n begeerte by die respondent om die program te deurloop. Na die groep op 

hierdie wyse geselekteer is, was daar nie genoeg ander kliente op die spesifieke tydstip om 'n 

kontrolegroep saam te stel nie. Tydens die implementering van Groep I is gevind dat 

kontaminasie tussen die eksperimentele en kontrolegroep plaasgevind bet. Die bruikbaarheid 

van 'n kontrolegroep sou in hierdie situasie bevraagteken kon word. 

* Die verloop van die streshanteringsprogram aan die hand van die voorgestelde model 

Die reeks van 10 sessies het oor 'n tydperk van sewe weke gestrek. Die sessies is in 'n groot 

mate op dieselfde wyse hanteer as in die geval van groep 1 en groep 2. Die program is gerig 

om aansluiting te vind by die opvoedkundige/assesserende fase, vaardigheidsopleiding en 

vaardigheidstoepassing. Die navorser bet doelbewus gepoog om die insigte waartoe daar 

gekom is na die vorige implementerings van die program, tydens die implementering van 

groep 3, toe te pas. In hierdie verband is daar doelbewus gepoog om meer geleentheid vir 

interaksie tussen groeplede te gee, sonder om die inligting wat oorgedra moes word 

( opvoedkundige element), af te skeep. 

Die navorser bet tydens die implementering, meer as in die ander groepe, gebruik gemaak van 

voorbeelde wat op die respondente se lewensituasies na hulle uit die inrigting ontslaan is, 

betrekking kon he. In aansluiting hierby is daar minder as in groep 1 aandag gegee aan die 

inoefening van progressiewe ontspanningstegnieke tydens die sessies self. Meer aandag is 

gegee aan die inoefening van korttermyn ontspanningsoefeninge wat in verskillende 

lewensituasies toepaslik sou kon wees. 

* Evaluering van die implementering 

- Prosesevaluering 

Evaluering gedurende die implementering van die program bet bestaan uit terugvoer wat 

verkry is van die respondente voor en na groepsessies, die navorser se waarnemings tydens die 

sessies, 'n vraelys (Bylae G) wat na die derde sessie voltooi is en terugvoer wat verkry is van 

die ander maatskaplike werkers in die inrigting by wie die respondente ingeskakel was. 
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Die respondente bet die groepsessies gereeld bygewoon en bet geldige verskonings vir die 

afwesigbeid van sessies gebad. Deelname tydens sessies was bevredigend en teruggetrokke 

groeplede se nie-verbale gedrag bet getoon dat hulle betrokke was by die aanbieding. Die 

response van die respondente op die evalueringsvraelys wat bulle na die derde sessie voltooi 

bet, het aangedui dat al die respondente tevrede was met die tuiswerk, die aanbiedings en 

voorbeelde van die navorser (groepleier) as van waarde beleef bet, dat die interaksie in die 

groep na wense was en dat die tempo waarteen gewerk is vir almal aanvaarbaar was. Die 

maatskaplike werkers by wie die respondente ingeskakel was, se persepsie was dat die 

respondente die groepsessies as relevant vir hulle situasie beskou en dat hulle baat daarby vind. 

- Impakevaluering 

In die uitvoering van die korttermyn-impakevaluering is daar gebruik gemaak van 

kwantitatiewe- en kwalitatiewe metodes. By die kwantitatiewe ondersoek is daar van 'n voor

en natoetsmodel gebruik gemaak. Dit is egter belangrik om by die interpretasie van die 

gegewens in gedagte te bou, dat die streshanteringsprogram nie die enigste terapeutiese inset 

was waaraan die respondente blootgestel was nie. Die respondente was ook blootgestel aan 

individuele maatskaplikewerk-behandeling. Die resultate van die voor- en natoetse word in 

Bylae L weerspieel. 

In tabel 5 .4 word die veranderlikes aangedui waar daar 'n statisties beduidende verskil gevind 

is tussen die voor- en die natoetse. Wat die daaglikse probleme wat die respondente ervaar 

betref, was daar 'n merkbare afname in die frekwensie wat ervaar is. Tydens die natoetse bet 

respondente minder daaglikse probleme ervaar. Dit kan enersyds toegesk:ryf word aan 'n 

werklike afname van die stressors en andersyds die verandering in die persepsie van die 

gebeurtenis. Dus word sekere lewenseise of Iewensituasies in 'n mindere mate as stressors 

gefuterpreteer. Die resultate dui verder daarop dat die respondente bulpbronne ontwikkel het 

tydens die implementering van die program. Die betekenisvolle veranderinge wat ondergaan is 

met betrekking tot lewenstyl, dui daarop dat hulle sekere vaardigbede soos 

ontspanningstegnieke aangeleer bet, dit toepas en as van waarde beleef. Die betekenisvolle 

verandering wat plaasgevind bet met betrekking tot kennis en vaardighede van stresbantering, 

dui daarop dat die respondente beleef dat hulle sekere hulpbronne (vaardighede en begrip) 

ontwikkel het wat hulle in staat stel om meer bebeer oor hulle stres, en dus ook bulle 

Iewensituasie, te kan uitoefen. 
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Die veranderlikes wat met die simptome van stres in verband staan, toon dat daar 'n afname in 

die frekwensie en die intensiteit van die simptome tydens die implementering van die program 

voorgekom het. Spesifiek het daar 'n afname in die frekwensie van stressimptome by die 

respondente voorgekom. Simptome soos frustrasie en nie-kliniese depressie bet na die 

implementering van die program betekenisvol verlaag. 

Bogenoemde resultate dui daarop dat die respondente wat die program deurloop bet, 

betekenisvol verbeter het met betrekking tot die veranderlikes wat gemeet is en bulleself sien 

as persone wat beter in staat is om stres te hanteer. Dit opsigself bet 'n positiewe effek op die 

respondente se algemene funksionering. Wat maatskaplike funksionering (satisfaksievlak) as 

veranderlike betref, is daar nie 'n statisties beduidende verskil tussen die voor- en 

natoetsmetings gevind nie. lndien die metings soos weerspieel in Bylae L geinterpreteer word 

in terme van die norms wat daar vir maatskaplike funksionering bestaan (Kyk Van Zyl: 1986), 

het vyf van die respondente hulp van professionele persone (maatskaplike werkers) voor die 
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implementering van die program nodig gehad. Na die implementering van die program kon 

vier van die genoemde vyf respondente maatskaplik selfstandig funksioneer. 

Die agt respondente wat die totale program deurloop het, is na die voltooiing daarvan versoek 

om die program te evalueer aan die hand van 'n semi-gestruktureerde vraelys (kyk Bylae H). 

Op die vraag wat die waarde van die program vir hulle was, het al die respondente aangedui 

dat hulle die inhoud van die program as waardevol beleef het. Response het daarop gedui dat 

kennis oor stres verbeter het, vermoe om stressors en simptome te assesseer ontwikkel bet en 

dat verskillende banteringstrategiee aangeleer is. 

Die respondente het aangedui dat hulle spesifiek in die toekoms die volgende gaan doen om 

hulle stres beter te hanteer en dat hulle hierdie komponente bruikbaar gevind bet: 

(1) Ontspanningsoefeninge, veral die gebruik van korttermyn vaardighede (fire fighting 

skills) om stresvolle situasies te hanteer. 

(2) Pogings aanwend om "wanbalans" tussen hulpbronne en eise raak te sien en reg te stel. 

(3) Identifisering van disfunksionele gedagtes en die vervanging daarvan met positiewe, 

funksionele gedagtes. 

(4) Verbetering van interpersoonlike verhoudinge deur eie regte uit te oefen en die regte 

van ander persone te respekteer (selfgeldende gedrag). 

(5) Waar nodig die literatuur wat aan die respondente gegee is te gaan lees. 

(6) Probleemoplossende proses in werklike lewensituasie toe te pas. 

Op die vraag wat bruikbaar was en watter aspekte uitgelaat kan word, het al die respondente 

geantwoord dat alles vir hulle toepaslik was en dat geen komponent van die program uitgelaat 

behoort te word nie. Wat die wyse van aanbieding betref het die respondente aangedui dat 

hulle tevrede met die aanbieding was. Een lid bet aangedui dat transparante tydens die 

aanbiedings meer gebruik moet word om die leerproses te fasiliteer. 

Laastens moes die respondente in een woord aandui hoe hulle die program beleef het. Die 

volgende woorde is gebruik: "baie leersaam, stimulerend, puik, fantasties, uitstekend, goed. ". 

In geheel gesien, kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat die implementering van die 

program op die individuele persoon en op groep 3 die beste resultate getoon het. In hierdie 

twee gevalle was die afname in veral stressimptome die duidelikste. 'n Ooreenkoms wat tussen 

hierdie implementeringsgeleenthede bestaan, is die feit dat die betrokkenes meer gemotiveerd 

was om die program te deurloop en hulle beter met die doelstellings van die program kon 

identifiseer, as wat dit die geval was in groep 1 en groep 2. 
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Die vlak van ongemotiveerdheid van sekere van die respondente in groepe 1 en 2, blyk 'n 

negatiewe uitwerking op die implementering van die program te gehad het. Dit impliseer egter 

nie dat die respondente in die groepe 1 en 2 nie baat gevind het by die blootstelling aan die 

groepsessies nie. Die navorser is van mening dat die tempo en lengte van 'n program vir 

kliente wat weerstand openbaar, aangepas behoort te word. 

5.4 SAMEVATTING 

Volgens die ON & B-model word die ontwerpfase deur die fase van die ontwikkeling van die 

nuwe tegnologiese item gevolg, in hierdie studie die ontwikkeling van 'n model vir die 

implementering van streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers. Die doel van 

hierdie boofstuk is om 'n beskrywing te bied van die verloop en die bevindings van die 

ontwikkelingsfase. Die ontwikkelingsfase bestaan uit drie stappe naamlik die formulering van 

'n ontwikkelingsplan, voorbereiding vir die implementering van die ontwerpte tegnologiese 

item en derdens die loodsgebruik en -toetsing van die nuwe item. In die boofstuk: is die fokus 

geplaas op die wyse waarop die drie stappe in die ondersoek na vore gekom bet, deur te let op 

die voorbereiding en beplanning van die ontwikkeling van die model en die 

loodsimplementering en -evaluering van die model. 

Wat die beplanning en die voorbereiding vir die implementering van die model betref, is 'n 

beskrywing gebied van die omvang en trefwydte van die ontwikkeling, die evalueringsplan wat 

gevolg sou word en laastens die opsette waarin die implementering sou plaasvind. Daar is van 

die standpunt uitgegaan dat die implementering in groeps- sowel as individuele verband sou 

geskied en dat waar moontlik verskillende tipes klientsisteme by die ondersoek betrek sou 

word. Dit is beplan dat die evaluering van die programme wat op grond van die voorgestelde 

model aangebied sou word, sou fokus op (1) die persepsies van die klientsisteem van die 

model, (2) die korttermyn impak van die program op geselekteerde veranderlikes en (3) die 

praktiese uitvoerbaarheid van die program. Die veranderlikes wat geevalueer is, bet ingesluit 

daaglikse probleme, stressimptome, selfevaluering van kennis en vaardigbeid, algemene 

tevredenheid, lewenstyl, maatskaplike ondersteuning, maatskaplike funksionering en die 

belewenis van die streshanteringsprogram. Daar is boofsaaklik van 'n voor- en na

metingsmodel gebruik gemaak en kwalitatiewe- en kwantitatiewe metodes van data-insameling 

is benut. Toepaslike statistiese metodes is gebruik om die data te analiseer. 
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Streshanteringsprogramme is by vier geleenthede volgens die voorgestelde model 

geimplementeer en geevalueer. In een geval is die model benut vir die aanbieding van 'n 

program aan 'n individu en by drie geleenthede is programme in groepsverband (5 tot 9 lede) 

aangebied. Tussen agt en tien sessies is benut vir elk:e implementering en sessies bet elk 

ongeveer een uur geduur. Die individu wat betrek is, bet stresverwante gesondheidsprobleme 

ervaar en die program wat in hierdie geval toegepas is, bet veral op die vermindering van 

stressimptome gefokus. Die groepe wat betrek was bet uit persone met alkobol- en/of 

dwelmprobleme bestaan en die betrokkenes bet ten tye van die implementering, behandeling in 

geregistreerde rehabilitasiesentrums ontvang. 

Die bevindings dui daarop dat die individu 'n verbetering ten opsigte van die veranderlikes wat 

gemeet is, getoon bet na die voltooiing van die streshanteringsprogram. Positiewe veranderings 

bet veral met betrekking tot die frekwensie en intensiteit van stressors en stressimptome 

voorgekom. Wat die groepe wat betrek is betref, dui die bevindings daarop dat die korttermyn 

impak van die stresbanteringsprogramme wisselend was. In die geval van groep 1 en groep 2 

was veranderinge op die veranderlikes nie van so aard dat dit statisties beduidend was nie. 

Daar was wel aanduidings dat 'n afname in stressors en stressimptome plaasgevind bet en dat 

die betrokkenes (volgens bulle eie mening) se kennis en vaardigbeid om stres te hanteer, 

verbeter bet. Met betrekking tot groep 3 is daar gevind dat daar statisties beduidende verskille 

tussen die voor- en na-toetse van die groep bestaan. 'n Afname in stressors, die ems 

(intensiteit) van die belewenis van die stressors en 'n afname in stressimptome bet by die groep 

voorgekom. 'n Toename het voorgekom ten opsigte van stresbanteringsmeganismes wat met 

lewenstyl in verband staan en kennis en vaardighede (volgens respondente se eie mening) om 

stres te banteer. 

Wat die bruikbaarheid van die model vir die implementering van stresbanteringsprogramme 

betref, is gevind dat die model logies en rigtinggewend is. Die model maak buigsame 

implem~ntering van stresbanteringsprogramme moontlik. Individuele beboeftes van kliente kan 

geassesseer word en aansluiting kan by individuele beboeftes gevind word. Daar moet teen die 

tempo van die klientsisteem beweeg word en die model kan by die tempo-veranderinge 

aangepas word. Die laaste fase van die model, naamlik die fase van vaardigbeidstoepassing, 

blyk die moeilikste deel van die model om deur die klientsisteem bemeester te word, te wees. 

'n Program wat volgens die model geimplementeer word kan dien as 'n "inleiding" vir die 

aanleer en lewenslange toepassing van streshanteringsvaardigbede. 
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Blootstelling aan streshanterings-programme sal nie noodwendig by alle kliente 'n verhoging in 

maatskaplike funksionering op die korttermyn teweegbring nie. Sommige kliente wat aan 

streshanteringsprogramme blootgestel is, het bykomende terapeutiese insette nodig om 

bevredigende maatskaplike funksionering te verseker. Dit is gevind dat die meerderheid van 

die respondente wat die streshanteringsprogramme deurloop het, 'n belewenis van om "in 

beheer te wees" en om "nie uitgelewer te wees aan die omgewing", ontwikkel bet. Hierdie 

persepsie van eie bevoegdheid is 'n belangrike hulpbron wat ten tye van die implementering 

van die streshanteringsprogramme ontwikkel is. 
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HOOFSTUK6 

GEYOLGTREKKINGS EN MNBEVELINGS 

6.1 GEVOLGTREKKINGS 

In die bespreking van die probleemstelling bet die navorser vier probleemareas uitgewys wat 

navorsingsmatig aangespreek kan word. Hierdie probleemareas sluit die volgende temas in: 

Ten spyte van die feit dat daar 'n verskeidenheid van stresteoriee en -modelle bestaan, 

beskik die maatskaplike werk nie oor 'n teoretiese stresmodel wat deur die 

maatskaplike werker gebruik kan word om die stresverskynsel by die klientsisteem, te 

beskryf en te verklaar nie. 

Die stresverskynsel soos dit manifesteer by verskillende klientsisteme word in die 

literatuur beskryf. (Kyk hoofstuk 2.) Daar bestaan egter min empiriese bewyse vir die 

aanwesigheid van stres by die klientsisteme waarmee die maatskaplike werker gemoeid 

is. Dit was dus nodig om ondersoek in te stel na die omvang en intensiteit van stres by 

klientsisteme. Indien dit gevind sou word dat die stres wat deur die klientsisteme ervaar 

word, so problematies is dat dit die aandag van die maatskaplike werker vereis, die 

maatskaplike werker oor 'n werkswyse sa1 moet beskik om die klientsisteem van hulp 

te wees. Hierdie aspek dien dan ook as die rasionaal vir die ontwikkeling van 'n model 

vir die implementering van streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers. 

Die bruikbaarheid en implementeerbaarheid van streshanteringsprogramme wat in die 

helpende professies ontwikkel is, is bevraagteken. Die behoefte aan 'n model 

waarvolgens streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers geimplementeer kan 

word en wat kongruent is met maatskaplikewerk-waardes, -doelstellings, -modelle en 

-metodes is omlyn. Die behoefte aan die daarstelling van 'n model wat maatskaplike 

werkers kan gebruik om streshanteringsprogramme te implementeer, is uitgelig. 

Die onduidelikhede wat bestaan oor die effektiwiteit van streshanteringsprogramme is 

aangedui. Die behoefte om streshanteringsprogramme wat in die praktyk deur 

maatskaplike werkers aangebied word te evalueer is beklemtoon. 
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Die bogenoemde vier probleemareas is omskep in doelwitte en doelstellings wat hierdie 

ondersoek gerig bet. As navorsingstrategie is 'n ontwikkelingsnavorsingsmodel gebruik en kon 

die doelstellings van die studie aansluiting by die eerste drie fases naamlik analise, ontwerp en 

ontwikkeling vind. Vervolgens sal die mate waarin die doelstellings van die studie bereik is, 

geevalueer word. 

6.1.1 Analisering van die stresverskynsel by geselekteerde klientsisteme 

Die analisering van die stresverskynsel is op twee vlakke aangepak. Eerstens is ondersoek 

ingestel na die aard van die stresverskynsel soos dit in die literatuur bespreek word, met die 

doel om 'n teoretiese stresmodel vir maatskaplike werkers daar te stel. Tweedens is 'n 

empiriese ondersoek onderneem met die doel om die aard en omvang van stres by 

geselekteerde klientsisteme te beskryf. 

a. 'n Stresmodel vir maatskaplike werk 

In hierdie studie is die gekompliseerde verskynsel van stres, vanuit verskillende teoretiese 

perspektiewe bestudeer om sodoende 'n bondige beskrywing te hied van die verskillende 

stresteoriee en -modelle, stressors, stressimptome en hanteringstrategiee. Hierdie teoretiese 

agtergrond is geintegreer om 'n model te selekteer wat as teoretiese uitgangspunt vir die 

ondersoek as geheel gedien bet. Vanuit die literatuurondersoek is 'n ontleding gemaak van die 

teoriee en empiriese bevindings wat bestaan oor stres as 'n verskynsel by die klientsisteem van 

die maatskaplike werker. In hierdie verband is daar spesifiek gelet op stres in die huwelik- en 

gesinsisteem, liggaamlik en psigies sieklikes, gestremdes, alkohol- en dwelmafhanklikes, 

werkloses en wetsoortreders. 

Na die bestudering en evaluering van verskillende tipes stresteorie en -modelle soos die 

fisiologiese , sielkundige , psigosomatiese en transaksionele modelle kom die navorser tot die 

gevolgtrekking dat die modelle van die bewaring van hulpbronne en van ekologiese 

kongruensie daarin slaag om een van die mees omvattende en multi-dimensionele stresmodelle 

wat tot op datum ontwikkel is, daar te stel. Die meeste van die leemtes van die stresmodelle 

wat voor die middel van die tagtigerjare ontwikkel is, word in hierdie modelle ondervang. Die 

model van ekologiese kongruensie slaag goed daarin om die "persoon-in-omgewing" 

perspektief te behou sonder om die essensiele komponente wat 'n rol in die stresproses speel te 

ontken. Die belangrikste bydrae wat die model van ekologiese kongruensie lewer, is daarin 

gelee dat dit die multi-dimensionele aard van die stresverskynsel sowel as die interaksionele 

aard van die verskynsel heklemtoon. Die leemtes van die ouer stresmodelle was juis in hulle 
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eensydigheid en liniere aard gelee en die model van ekologiese kongruensie ondervang hierdie 

leemtes. 

Uit die bespreking van stressors of oorsake van stres, is tot die gevolgtrekking gekom dat 

wanneer stressors in mense se lewens geassesseer word, daar nie slegs op die dramatiese en 

voor die handliggende lewensgebeure gelet moet word nie, maar dat die meer subtiele en 

alledaagse "klein jakkalsies" of daaglikse probleme 'n belangrike rol in die veroorsaking van 

stres kan speel. Verder is dit belangrik dat die persoon-in- omgewingperspektief ook ten 

opsigte van die identifisering van stressors gehandhaaf moet word. Stressors kom dus in die 

persoon (persoonlikheid, kognitiewe prosesse, gedragspatrone, biologiese en fisiologiese 

prosesse) sowel as in die omgewing (lewensgebeure, daaglikse probleme, frustrasie en 

deprivasie) voor. Wat die manifestasies van stres betref, is daar tot die gevolgtrekking gekom 

dat simptome die totale funksionering van die individu beinvloed. Simptome kan manifesteer 

as korttermyn verskynsels wat spontaan kan verdwyn wanneer die stressituasie ontlont is. 

Andersyds kan simptome langdurig deur die aanhoudende ontlokking van die stresrespons in 

stand gehou word. Hierdie simptome bet nie slegs ingrypende implikasies vir die funksionering 

van die persoon nie, maar kan ook ernstige en cbroniese psigiese en fisiese siektetoestande in 

die hand werk. 

Die uitkoms van die stresproses hang in 'n groot mate af van die hanteringsgedrag wat gerig 

kan wees op die stressor, die interpretasie van die stressor en die stressimptome self. 

Hanteringsresponse is egter nie noodwendig aanpassend van aard nie. Hierdie response kan 

van so aard wees dat dit wanaanpassing in die hand werk. 

Na die bestudering van literatuur oor stres in die gesinslewe, liggaamlik/verstandelik siek en 

gestremde persone, die alkohol- en dwelmathanklike, werklose persone en persone wat 

materiele nood ervaar en die wetsoortreder, is tot die gevolgtrekking gekom dat stres wel by 

hierdie klientsisteme manifesteer. Die meeste van die ondersoeke is teoreties van aard en 

relatief min kwantitatiewe gegewens word aangebied om die aannames te staaf. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit duidelik dat die gesin 'n belangrike bron van stres vir 

sy lede kan wees. Lewensgebeure, veral die gebeure wat ongeskeduleerd is en wat as 'n verlies 

ervaar word, drain 'n groot mate by tot stres by gesinslede. Die impak van cbroniese stressors 

of daaglikse probleme kom ook in die gesinsituasie na vore. Kinderopvoeding stel besonder 

hoe eise aan ouers. Hierdie eise is nie slegs beperk tot die opvoeding van die jong kind nie, 

inaar sluit ook die bantering van die adolessent in. Eksteme faktore soos die eise wat 'n 

beroepsrol stel, kan die druk wat op ouers geplaas word vermeerder. 
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Dit is nie slegs die gestremde self nie, maar ook sy gesinslede wat blootgestel kan word aan 

hoe vlakke van stres. Die aanvang van die gestremdheid of siekte is 'n emstige 

lewensgebeurtenis vir die persoon self en sy gesin. Gesien vanuit die perspektief van die model 

van die bewaring van hulpbronne, kan die persoon kosbare hulpbronne soos finansies investeer 

met die doel (hoop) dat hy 'n belangrike hulpbron naamlik sy gesondheid sal kan herwin. 

Botsing met die gereg, soos byvoorbeeld 'n verkeersboete, kan geringe implikasies inhou en 

kan as deel van die daaglikse probleme ervaar word. Oortreding van landswette kan egter ook 

ingrypende gevolge vir 'n persoon en sy gesin inhou. Hofsake van 'n meer emstige aard kan 

lank en uitgerek wees, wat intense druk en onsekerheid by die beskuldigde, sy gesin en in 'n 

mindere mate by getuies tot gevolg bet. 

Na die bestudering van die verskillende resente stresmodelle, bet die navorser tot die 

gevolgtrekking gekom dat die modelle wat die verskillende komponente van die 

gekompliseerde stresverskynsel integreer en die transaksionele aard van die stresproses 

beklemtoon, die mees akkurate en bruikbare stresmodelle is. Stresmodelle wat in 'n groot mate 

aan hierdie vereistes voldoen en wat kongruent met die ekologiese sisteem model blyk te wees, 

is die model van bewaring van hulpbronne en die model van ekologiese kongruensie wat deur 

Hobfoll (1988) ontwikkel is. Met die voorafgaande teoretiese uitgangspunte as agtergrond, bet 

die navorser 'n geintegreerde stresmodel met 'n interaksionele karakter, wat kongruent is met 

die ekologiese sisteemmodel, vir gebruik in maatskaplike werk daargestel. (Kyk figuur 2.16 

vir 'n skematiese uiteensetting van die model.) 

Die model impliseer dat wanneer die individu, 'n gesin, groep of 'n gemeenskap oor 

hulpbronne beskik en die hulpbronne deur die persone betrokke in die lig van die eise wat aan 

hulle stel word en hulle behoeftes as funksioneel en doeltreffend geinterpreteer word 

(persepsie), daar 'n passing of balans sal bestaan tussen hulpbronne aan die een kant en 

behoeftes en eise aan die ander kant. Wanneer daar egter 'n toestand van wanbalans of 'n 

duidelike diskrepans tussen hulpbronne en eise/behoeftes bestaan en tussenkomende parameters 

soos persepsie, waardes, tydsverloop en ontwikkelingsfase nie die wanbalans tot 'n relatiewe 

balans herstel nie, sal 'n aanhoudende strestoestand met gepaardgaande stressimptome, 

ontstaan. Dit is egter belangrik om in gedagte te hou dat die verhouding tussen bogenoemde 

parameters nie linier gesien moet word nie. Die interaktiewe aard van die parameters moet 

beklemtoon word. 

Stressors kan dus gesien word as omstandighede wat inherent is aan die interaksie tussen 

hulpbronne en eise/behoeftes. Stressors kan gekategoriseer word as lewensgebeure wat 

dramaties is met verrykende implikasies vir 'n individu, gesin of 'n gemeenskap. Verder 

bestaan daar daaglikse probleme wat gesien kan word as "lae-gradige" en aanhoudende 
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stressors wat eweneens hoe stresvlakke tot gevolg kan he. Wat die simptoomdimensie betref, 

kan daar onderskei word tussen korttermyn- en langtermynresponse. 

Tyd as dimensie van die stresmodel, lewer 'n belangrike bydrae in die verklaring van sekere 

stresverwante probleme. Eerstens verwys tyd na die verloop van tyd voor en na die voorkoms 

van die stressor. Tweedens verwys tyd na die fase van emosionele- en fisiese ontwikkeling 

waarin die individu en die gesin verkeer. 

Die waardedimensie verwys na die aspekte wat individue, groepe en gemeenskappe as van 

waarde en as belangrik beskou. Die interaksie tussen persoon en omgewing en dus die wyse 

waarop hulpbronne en eise/behoeftes gesien word, word deur die heersende waardes 

bemvloed. Wanneer die stresproses geassesseer word, moet die rol wat waardes speel nie buite 

rekening gelaat word nie. Die rol van persepsie is veral in die sielkundige stresteoriee 

beklemtoon. Persepsie word gesien as die denkprosesse wat betrokke is by betekenisgewing of 

interpretasie van, binne die konteks van hierdie model, die behoeftes/eise en hulpbronne. 

Persepsie is 'n belangrike samebindende faktor tussen die verskillende dimensies van die 

stresmodel. 

Na die bestudering van die stresverskynsel by verskillende klientsisteme kom die navorser tot 

die gevolgtrekking, dat die voorgestelde model wel as verwysingsraamwerk vir die verklaring 

van die stresverskynsel by klientsisteme deur maatskaplike werkers, kan dien. Die stresmodel 

wat voorgestel word kan vir die maatskaplike werker van nut wees om die stresverskynsel by 

klientsisteme te ondersoek en te assesseer. Die transaksionele aard van die model is kongruent 

met die heersende denkrigtings in maatskaplike werk. 

b. Die beskrywing van die aard en voorkoms van stres by geselekteerde klientsisteme. 

Die doelstelling is bereik deur die versameling van basislyndata ten opsigte van die volgende 

veranderlikes: 

Die aard, omvang en intensiteit van stres. 

Die aard en effektiwiteit van maatskaplike ondersteuning. 

Die aard en omvang van hanteringsmeganismes. 

Die bepaling van die respondente se behoefte aan streshanteringsprogramme. 

Ten einde te bepaal of die geselekteerde klientsisteme stres ervaar, is die resultate wat verkry 

is vergelyk met die resultate wat verkry is na 'n ondersoek by respondente wat getipeer kan 

word as nie-kliente. Die nie-klientegroep is beskou as vergelykbaar met die klientegroep omdat 

eersgenoemde groep uit 'n gemeenskap afkomstig is waar 'n relatief hoe frekwensie van 



216 

inwoners, maatskaplike probleme ervaar. Hierdie aanname is deur die kwalitatiewe ondersoek 

sowel as die vraelysondersoek in die gemeenskap bevestig. 

* Bevindings met betreklcing tot die nie-ldient:egroep 

Hoewel die primere oogmerk met die bestudering van stres in die gekose gemeenskap die 

vergelyking met klientegroepe was, kan daar oor die bevindings in die gemeenskap tot sekere 

gevolgtrekkings gekom word. Stressors wat in die gemeenskap beleef word, staan hoofsaaklik 

in verband met finansiele eise, politieke veranderinge in die land, 'n vertroebelde 

toekomsvisie, 'n verskeidenheid van gesinsverantwoordelikhede, instandhouding van wonings 

en probleme in die fisiese omgewing soos rusverstoring. Respondente het gemanifesteer met 

stressimptome waarvan moegheid en hoofpyne die hoogste frek:wensie getoon het. Die 

meerderheid van die respondente in die gemeenskap beleef dat hulle maatskaplike 

ondersteuning ontvang en dat daar aan hulle behoeftes aan ondersteuning voldoen word. 'n 

Aspek wat wel na vore gekom het, is dat die meerderheid van die respondente in die nie

klientegroep nie gereeld van streshanteringsvaardighede gebruik maak nie. In hierdie verband 

was die respondente bewus van die leemte aan kennis en vaardighede om stres te hanteer. 

Bykans 90 % het aangedui dat hulle belangstel om hulle kennis oor stres en streshantering uit te 

brei. 

In die lig van die feit dat daar 'n ewekansige steekproef van respondente in die gemeenskap 

getrek is, bestaan die moontlikheid dat die bogenoemde gevolgtrekkings na die res van die 

spesifieke gemeenskap veralgemeen kan word. Die feit dat bykans die helfte van die 

respondente in die steekproef geweier het om aan die ondersoek deel te neem, kan die mate 

waarin die steekproef verteenwoordigend gebly het, beinvloed. Ten minste kan die bevindings 

na die respondente in die steekproef veralgemeen word. Hierdie respondente beleef stres in so 

'n mate dat hulle, hulleself sien as persone wat 'n behoefte bet aan meer kennis en vaardigheid 

om stres te hanteer. 

Daar kan verder tot die gevolgtrekking gekom word dat hierdie ondersoek in 'n geografiese 

gemeenskap as voorbeeld kan dien vir soortgelyke ondersoeke in gemeenskappe waar 

maatskaplike werkers werksaam is. Deur middel van die kwalitatiewe en kwantitatiewe 

benadering, kan die stresverskynsel in 'n gemeenskap ondersoek word en kan die 

noodsaaklikheid en behoeftes aan streshanteringsprogramme bepaal word. Die meetinstrumente 

(kyk Bylae B), wat in die ondersoek gebruik is, se statistiese betroubaarheid en geldigheid is 

nog nie bewys nie. Dit maak egter nie die meetinstrumente onbruikbaar nie. In hierdie 

ondersoek is die betrokke vraelyste se bruikbaarheid in die praktyk bewys. Gegewens wat op 

hierdie wyse versamel is, kan 'n belangrike funksie vervul in die assessering van die 

stresverskynsel soos dit in 'n spesifieke geografiese area manifesteer. Dit kan die betrokke 
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maatskaplike werkers motiveer om met die implementering van streshanteringsprogramme te 

begin. 

* Bevindings met betrekking tot die kliente~ep 

Die gevolgtrekkings met betrekking tot stres by die klientegroep, word geformuleer aan die 

hand van die versk:ille en ooreenkomste wat gevind is tussen die kliente en nie-klientegroep. 

Die profiel van die twee groepe: 

Die twee groepe het hoofsaaklik van mekaar verskil in die opsig dat daar meer mans by 

die klientegroep was en dat beduidend meer respondente enkellopend in die 

klientegroep as in die nie-klientegroep was. Die moontlikheid dat geslagsversk:ille 

alleen vir die ander versk:ille tussen die groepe verantwoordelik is, word nie deur die 

literatuur ondersteun nie. Die feit dat daar meer enkellopende respondente in die 

klientegroep was, kan moontlik 'n invloed he op die versk:ille tussen die twee groepe 

wat ten opsigte van die ander veranderlikes gevind is. 

Stressors: 

Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat in hierdie ondersoek, die kliente meer 

(getalsgewyse) lewensgebeure binne 'n bepaalde tyd as die nie-kliente beleef het en dat 

die totale aanslag wat op die kliente deur die lewensgebeure gemaak is, groter by 

kliente as nie-kliente was. Wat die daaglikse probleme betref het die klientegroep nie 

slegs beduidend meer daaglikse probleme ervaar as die nie-klientegroep nie, maar het 

die kliente ook die daaglikse probleme meer intens (erger) ervaar. Daar kan tot die 

gevolgtrekking gekom word dat tussen 'n kwart en die helfte van die kliente, redelik 

tot baie ernstig beleef dat daar eise aan hulle gestel word en dat hulle nie oor die 

hulpbronne beskik om die eise te hanteer nie. Die aanwesigheid van lewensgebeure en 

daaglikse probleme dui daarop dat kliente meer aan stressors blootgestel word en dat 

die stressors meer intens en bedreigend as nie-kliente ervaar word. 

Stressimptome: 

Tussen 'n derde en die helfte van die kliente in hierdie ondersoek, ondervind 

stressimptome op 'n gereelde basis (een of meer keer per week). Die simptome sluit 

gedrag-, emosionele- en fisiese simptome in. Kliente het beduidend meer 

(getalsgewyse) en meer gereeld (hoer frekwensie) stressimptome as nie-kliente ervaar. 

Hanteringsmeganismes: 

Hanteringsmeganismes wat met lewenstyl in verband staan word minder deur kliente 

gebruik as nie-kliente. Meer as die helfte van die kliente beskik byvoorbeeld nie oor 'n 
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stok:perdjie wat hulle gereeld beoefen nie, doen nie fisiese oefeninge of 

ontspanningsoefeninge nie en rook baie om stres te hanteer. 

Maatskaplike ondersteuning: 

Dit blyk uit die verskillende aspekte wat met betrekking tot maatskaplike ondersteuning 

geevalueer is, dat tussen 'n derde en die helfte van die kliente probleme ondervind om 

praktiese hulp te bekom en om emosionele ondersteuning te ontvang. 

Die benutting van hulp ten opsigte van stresverwante probleme: 

'n Derde van die kliente sowel as 'n derde van die nie-kliente bet aangedui dat bulle 

behandeling vir stresverwante probleme ontvang bet. Dit is 'n betekenisvolle bevinding 

aangesien kliente meer stres as nie-kliente ervaar, maar kliente soek nie meer bulp vir 

stresprobleme as nie-kliente nie. Die meerderheid van die kliente ( (94 % ) bet aangedui 

dat bulle self meer belangstel om kennis en vaardighede oor die hantering van stres te 

bekom. 

Samevattend kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat die klientsisteem wat in hierdie 

ondersoek betrek is, meer stres ervaar as die respondente wat as nie-kliente getipeer kan word. 

Tussen 'n derde en die helfte van die respondente wat dus ten tye van die ondersoek 

maatskaplikewerk-behandeling ondergaan bet, bet beleef dat daar 'n verskeidenheid van eise 

aan hulle gestel word en dat bulle nie oor die bulpbronne, waaronder maatskaplike 

ondersteuning en stresbanteringsvaardighede beskik, om die stres wat bulle ervaar te hanteer 

nie. Hierdie kliente bet ook die beboefte uitgespreek om by streshanteringsprogramme van die 

een of ander aard betrek te word. 

Hoewel daar min twyfel bestaan dat die klientsisteem wat in hierdie ondersoek betrek is, in so 

mate stres ervaar dat hulle by streshanteringsprogramme betrek beboort te word, is hierdie 

bevindings weens die metodologiese leemtes van die ondersoek nie veralgemeenbaar buite die 

steek:proef nie. Die feit dat daar meer enkellopende respondente in die klientegroep was as die 

nie-klientegroep, kan moontlik daarop dui dat die bevindings net geldig kan wees ten opsigte 

van enkellopende kliente. Hierdie aspek beboort egter verder nagevors te word. 

6.1.2 Die daarstelling van 'n teoretiese model vir die implementering van 

streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers 

In hoofstuk 2 is 'n stresmodel vir maatskaplike werkers daargestel en is daar tot die 

gevolgtrekking gekom dat die model kongruent is met die uitgangspunte van die 

maatskaplikewerk-professie. 'n Aantal dimensies van die stresproses is omskryf wat deur 
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maatskaplike werkers benut kan word om die stresverskynsel wat by die klientsisteme aan wie 

hulle <liens lewer, voorkom, te beskryf en te verklaar. Daar is tot die gevolgtrekking gekom 

dat wanneer die maatskaplike werker egter die klientsisteem wat hoe stresvlakke ervaar wil 

help, die verklaringsmodel soos beskryf in hoofstuk 2, nie alleen voldoende is nie. Die 

maatskaplike werker het verdere riglyne nodig wat sy hulpverlening aan die klientsisteem wat 

stres ervaar kan rig. 

Tydens die analiseringsfase is daar verder tot die. gevolgtrekking gekom dat stres in so 'n mate 

by die klientsisteem wat by die ondersoek betrek was voorkom, dat dit pogings van 

maatskaplike werkers om die klientsisteem met die bantering van stres te help, regverdig. Met 

die inligting en agtergrond wat die navorser tydens die analiseringsfase bekom bet, is verder 

ondersoek ingestel na 'n verskeidenheid van streshanteringsprogramme wat in die helpende 

professies ontwikkel is. Uit hierdie ondersoek is 'n aantal teoretiese- en praktiese beginsels en 

riglyne geselekteer en geintegreer. Die resultaat van hierdie proses is die ontwerpte model vir 

die implemetering van streshanteringprogramme deur maatskaplike werkers. 

Die voorgestelde model vir die implementering van streshanteringsprogramme berus enersyds 

op die stresmodel vir maatskaplike werk soos beskryf in hoofstuk 2 en andersyds op die fases 

van stres-inokulasie-opleiding. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat stres-inokulasie

opleiding 'n bruikbare raamwerk bied vir die implementering van streshanteringsprogramme. 

Hierdie raamwerk toon duidelike ooreenkomste met die hulpverleningsproses wat in 

maatskaplike werk gevolg word en is sensitief vir die waardestelsel van maatskaplike werk. 

Met betrekking tot die doelstellings en riglyne wat vir die implementering van 

streshanteringprogramme geselekteer is, is daar tot die gevolgtrekking gekom dat die 

doelstellings kongruent met die uitgangspunte in kontemporere maatskaplike werk is en die 

hulpverleningsproses in maatskaplike werk komplementeer. 'n Raamwerk wat maatskaplike 

werkers kan volg in hulle hulpverlening aan 'n klientsisteem wat stres ervaar is in figuur 4.1 

weergegee. Dit dien as die raamwerk vir die ontwerpte, voorgestelde praktykmodel aan die 

hand waarvan maatskaplike werkers streshanteringsprogramme kan implementeer. 

Die voorgestelde model berus op die uitgangspunt dat die maatskaplike werker tydens die 

implementering van 'n streshanteringsprogram, die dimensies of onderdele van die stresproses 

as fokuspunte vir die implementering van die program sal benut. In verskillende fases van die 

implementering behoort elke dimensie in 'n meerdere of mindere mate aandag te geniet. Daar 

kan drie fases m die implementeringsproses onderskei word naamlik die 

opvoedkundig/assesserende fase (fase 1), die fase waartydens vaardigheidsopleiding plaasvind 

(fase 2) en die fase waartydens aangeleerde vaardighede in die klientsisteem se eie 

lewensituasie toegepas word (fase 3). In elk van hierdie fases word kernkomponente onderskei 

wat die maatskaplike werker tydens die implementering van die program aandag aan moet gee. 
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In die eerste fase val die klem op twee prosesse naamlik die gee van inligting en voorligting 

aan die klientsisteem oor die dimensies van die stresproses en multidimensionele assessering. 

Fase 2 is 'n natuurlike uitvloeisel van die eerste fase en fokus op die aanleer van vaardigbede 

waaroor die klientsisteem nie beskik nie. Fase 3 bebels die werklike toepassing van die 

aangeleerde vaardigbede in die klientsisteem se eie praktiese lewensituasie. Daar is tot die 

gevolgtrekking gekom dat boewel die fases teoreties van mekaar geskei kan word, dit in die 

praktyk sal oorvleuel en mekaar ook op die wyse sa1 kan aanvul. 

Samevattend kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat die doelstelling om 'n model vir 

die implementering van streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers te ontwerp, 

bereik is. Dit is belangrik om daarop te wys dat hierdie model slegs op teoretiese aannames 

berus en slegs voorgestel word. 

6.1.3 Die daarstelling van 'n ontwikkelde model vir die implementering van 

streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers 

In die vorige afdeling is daar aangedui dat 'n model waarvolgens maatskaplike werkers 

streshanteringsprogramme kan implementeer, ontwerp is. Hierdie ontwerpte model is 

"uitgetoets" in vier afsonderlike praktyksituasies om die implementeerbaarbeid en impak 

daarvan te bepaal. Met betrekking tot die loodsimplementering en -evaluering kan daar tot die 

die v0,lgende gevolgtrekkings gekom word: 

Die model is nie metode-spesifiek me. Dit kan dus benut word om 

stresbanteringsprogramme te rig wat op 'n individuele klient en op 'n kleingroep (ses 

tot tien lede) kliente toegepas word. 

Die model word deur die klientsisteem as logies ervaar en die proses word beleef dat 

dit "sin" maak. Tydens al vier die implementeringsgeleenthede waar die model benut 

is, bet die verskillende klientsisteme aangedui dat bulle die programme as waardevol en 

toepaslik vir bulle lewensituasies beleef bet. 

Die riglyne wat die model daarstel dui die rigting aan waarna gewerk word wat 

doelgerigtheid deur die maatskaplike werker sowel as die klientsisteem in die hand 

werk. 

Die model is in so 'n mate buigsaam dat dit sensitief is vir individuele verskille wat by 

kliente bestaan en verskillende beboeftes van klientsisteme kan akkommodeer. 



221 

Die opvoedkundige komponent van die eerste fase is vir die klientsisteem van waarde. 

Ten spyte van die metodologiese leemtes van die ondersoek, kan daar met redelike 

sekerheid tot die gevolgtrekking gekom word dat die klientsisteme wat die 

streshanteringsprogramme deurloop bet wat volgens hierdie model aangebied is, se 

kennis oor stres en streshanteringsvaardighede uitgebrei bet. 

Die model leen horn daartoe dat daar teen die tempo van die klientsisteem gewerk kan 

word tydens die implementering van 'n streshanteringsprogram. 

Die fase waarin die vaardighede wat aangeleer is in werklike lewensituasies toegepas 

moet word, blyk die moeilikste fase te wees. In hierdie fase word hoe eise aan die 

klientsisteem gestel en die maatskaplike werker bet 'n duidelike motiveringstaak in 

hierdie fase. 

Die eerste twee fases van die model naamlik opvoedkundig/assesserend en 

vaardigheidsopleiding kan dien as 'n inleiding vir die ontwikkeling van 

streshanteringsvaardighede. Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat hoewel hierdie 

twee fases nie nutteloos is nie, dit in wese 'n "inleiding" bied vir fase 3 waartydens die 

aangeleerde kennis en vaardighede oor stres en die bantering daarvan in werklike 

lewensituasies toegepas moet word. 

Die gebruik van die model om die implementering van streshanteringsprogramme te 

rig, kan nie daarop aanspraak maak dat dit in isolasie van ander vorme van 

hulpverlening benut moet word nie. Tydens die loodsimplementering en - evaluering 

van die model is duidelik bewys gevind dat nie alle klientsisteme baat by die 

programme gevind bet nie. Sommige kliente behoort aanvullende terapeutiese insette op 

'n individuele vlak en/of van ander dissiplines te ontvang. Die model is egter sensitief 

om diegene op te vang, deurdat klem op deeglike assessering in fase een geplaas word. 

Hoewel die opvoedkundige komponent beklemtoon moet word, is dit belangrik dat die 

interaksie wat met die klientsisteem, hetsy individu, of groep nie verwaarloos moet 

word nie. 

Dit is noodsaaklik dat die maatskaplike werker tydens die implementering van die 

program, 'n prosesevaluering moet ondemeem. Dit sal die maatskaplike werker in staat 

stel om leemtes in die aanbieding en onvervulde behoeftes te identifiseer en die nodige 

aanpassings te maak. 
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Tuiswerk wat aan die klientsisteme gegee word kan veral die kenniskomponent en 

inoefening van vaardighede fasiliteer. Dit blyk egter dat jonger kliente tuiswerk as 'n 

verskynsel sien wat soortgelyk is aan "skoolwerk" en weerstand daarteen kan toon. Die 

rasionaal vir die gebruik van tuiswerkopdragte moet deeglik aan die klientsisteem 

verduidelik word. 

As gevolg van die metodologiese leemtes in die loodsevaluering, kan daar nie werklik 

tot gevolgtrekkings gekom word oor die impak wat die programme wat volgens die 

voorgestelde model geimplementeer is, op die kliente gehad bet nie. Die uitkomste van 

kliente wat gemotiveerd was om die program te deurloop, kom meer belowend voor as 

dit met die uitkomste van kliente wat overte en koverte weerstand getoon bet, vergelyk 

word. Die moontlikheid bestaan dat die klient se vlak van motivering, ·~ belangrike 

veranderlike kan wees wat in ag geneem moet word .. 

Weens die metodologiese beperkinge van die loodsvaluering, kan daar nie tot geldige 

gevolgtrekkings gekom word oor die uitkomste van veranderlikes soos maatskaplike 

funksionering, stressors, stressimptome, hanteringsmeganismes, maatskaplike 

ondersteuning en algemene tevredenheid nie. Eksperimentele en kwasi-eksperimentele 

navorsingsontwerpe kon nie benut word nie. Daar kan nie tot die gevolgtrekking gekom 

word dat die veranderinge wat wel ten opsigte van die veranderlikes ingetree het, aan 

die implementering van die streshanteringsprogramme aan die hand van die 

voorgestelde model, toegeskryf kan word nie. Die voor- en natoets-model sowel as die 

kwalitatiewe benadering wat tydens die loodsevaluering gevolg is, bet wel resultate 

opgelewer wat dui daarop dat die model bruikbaar is en daarin slaag om 'n belewenis 

by kliente te ontwikkel dat hulle hulpbronne ontwikkel wat hulle in staat stel om meer 

beheer oor hulle lewens uit te oefen. 

Samevattend kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat hoewel die resultate van hierdie 

ondersoek nie veralgemeen kan word nie, daar aanduidings is dat die klientsisteme aan wie 

maatskaplike werkers dienste lewer stres ervaar. Hierdie stres is van so 'n omvang en 

intensiteit, dat dit van die maatskaplike werker verg om die klientsisteme daarmee te help. Die 

voorgestelde teoretiese- en praktykmodelle wat in hierdie studie ontwikkel is, is op hierdie 

stadium nog grootliks "onuitgetoets". Die loodsimplementering en loodsevaluering dui egter 

daarop dat hierdie modelle belofte inhou vir 'n diens wat maatskaplike werkers aan 

klientsisteme wat stres ervaar, moet lewer. 
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6.2 AANBEVELINGS 

Uit die voorafgaande besprekings, is aangedui dat die klientsisteem aan wie die maatskaplike 

werker hulp verleen, stres ervaar. Maatskaplikewerk-hulpverlening aan die klientsisteem moet 

dus 'n sensitiwiteit ontwikkel vir die stresverskynsel by die klientsisteem en stresverwante 

probleme aanspreek. In die lig van hierdie uitgangspunt word die volgende aanbevelings 

gemaak ten opsigte van die maatskaplikewerk-praktyk, -opleiding en -navorsing. 

6.2.1 Aanbevelings vir die maatskaplikewerk-praktyk 

Stres is 'n verskynsel wat wydverspreid by die klientsisteem waarop die maatskaplikewerk

dienslewering gerig is voorkom. Stres as 'n verskynsel behoort 'n fokuspunt in 

maatskaplikewerk-assessering te wees. Die assessering van stres moet deel uitmaak van 

die multidimensionele assessering van klientsisteme. 

Maatskaplike werkers moei kennis neem en 'n sensitiwiteit ontwikkel met betrekking 

tot die manifestering van die stresverskynsel by die klientsisteem. Dit sal vereis dat 

maatskaplike werkers oor die nodige kennis en vaardighede moet beskik ten opsigte van 

die stresverskynsel, die assessering van die verskynsel by die klientsisteem en 

streshanteringsvaardighede wat aan die klientsisteem geleer kan word. 

In hierdie ondersoek is 'n stresmodel daargestel vir die maatskaplike werk om te benut 

vir die beskrywing en verklaring van die stresverskynsel by klientsisteme. Tot tyd en 

wyl die model empiries getoets en aangepas is, kan dit vir maatskaplike werkers in die 

praktyk riglyne vir die beskrywing en verklaring van stres en stresverwante probleme 

bied. Die voortdurende evaluering van die model in die praktyk is essensieel vir die 

verdere ontwikkeling van die model. Dit word aanbeveel dat die model deurgaans in 

die praktyk navorsingsmatig geevalueer moet word om die verdere ontwikkeling 

daarvan te verseker. 

Die praktykmodel vir die implementering van streshanteringsprogramme wat daargestel 

is, kan deur maatskaplike werkers in die praktyk benut word. Geleenthede om 

programme, hetsy individueel of in groepsverband, aan te bied moet ondersoek word 

en waar nodig, geskep word. Hierdie programme kan ook op gemeenskappe as geheel 

gerig word. In hierdie studie is riglyne gegee vir die assessering van die stresverskynsel 

op gemeenskapsvlak. 
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6.2.2 Maatskaplikewerk-opleiding 

Opleidingsinstansies behoort te besin oor die mate waarin daar opleiding aan 

maatskaplikewerk-studente oor die stresverskynsel en hulpverlening aan klientsisteme 

wat stres ervaar, gegee word. 

W aar daar leemtes in die leerplanne van opleidingsinstansies met betrekking tot 

opleiding in stres en streshantering voorkom, word aanbeveel dat oorweging geskenk 

word aan die opleiding van maatskaplikewerk-studente in streshantering. Hoewel 

hierdie opleiding gerig moet wees op die hulpverlening aan die klientsisteem, kan die 

maatskaplikewerk-student as persoon ook waarde put uit die kennis oor 

streshanteringsvaardighede wat in sy of haar eie lewensituasie toegepas kan word. 

6.2.3 Aanbevelings vir verdere navorsing 

Aangesien hierdie studie in 'n groot mate verkennend en beskrywend was, is daar ruim 

geleentheid vir verdere navorsing. Die ondersoek na die aard en intensiteit van die 

stresverskynsel was tot sekere klientegroepe beperk. Dit word aanbeveel dat 

soortgelyke ondersoeke by andersoortige klientegroepe soos byvoorbeeld verbruikers 

van gesinsorgdienste, bejaardes en gestremdes, ondemeem word. 

Die implementeerbaarheid van die voorgestelde model vir die implementering van 

streshanteringsprogramme deur maatskaplike werkers, moet in verskillende ander 

situasies en met andersoortige klientegroepe herhaal word. 

Die uitkoms- of impakevaluering van programme wat aan die hand van die 

voorgestelde model geimplementeer is, behoort verder aandag te geniet. Waar moontlik 

moet eksperimentele- en kwasi-eksperimentele navorsingsontwerpe benut word ten 

einde te bepaal of veranderinge wat ten opsigte van veranderlikes geidentifiseer word, 

resultate van 'n streshanteringsprogram is wat volgens die voorgestelde model 

geimplementeer is. 

Die meetinstrumente wat in die ondersoek gebruik is se geldigheid en betroubaarheid is 

nie genoegsaam bewys nie. Daar word aanbeveel dat geldigheidstudies ten opsigte van 

die vraelyste wat gebruik is, ondemeem moet word. 



225 

Die bruikbaarheid van die ontwikkelingsnavorsingsmodel is weer in hierdie studie 

bevestig. Daar word aanbeveel dat hierdie navorsingsraamwerk in die toekoms benut 

word vir die ontwikkeling van modelle en programme met 'n wye fokus soos in die 

geval van hierdie studie. 
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FOKUSGROEP EN INDIEPTE-ONDERHOUDE 
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ONDERHOUDSKEDULE 

VIR 

FOKUSGROEP EN INDIEPTE-ONDERHOUDE 

1. WATTER BETEKENIS REG U AAN DIE BEGRIP "STRES"? 

2. IS U VAN MENING DAT DIE INWONERS VAN DIE BETROKKE 

GEMEENSKAP,STRESERVAAR? 

INDIEN WEL, WA TIER TEKENS OF SIMPTOME WORD OPENBAAR WAT DUI 

OP DIE AANWESIGHEID VAN STRES? 

3. WAT BESKOU U AS DIE OORSAKE VAN STRES IN DIE GEMEENSKAP? 

4. HOE HANTEER DIE INWONERS HULLE STRES I WAT DOEN DIE INWONERS 

OM HULLE STRES TE VERMINDER? 

5. WAT DOEN ANDER MENSE (byvoorbeeld, familie, kerke bure en vriende) OM 

INWONERS WAT STRES ERV AAR TE HELP? 

6. WAT IS U MENING OOR DIE METODES/MANIERE WAT AANGEWEND KAN 

WORD OM MENSE IN DIE GEMEENSKAP WAT STRES ERV AAR TE HELP? 
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BYLAEB 

VRAELYS: ONDERSOEK NA DIE VOORKOMS VAN STRES 
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AFDELING A:BIOGRAFIESE GEGEWENS. (~ekordnr) 1-2 

1. Geslag lmanlik(l) vroulik(2) 3 

2. Ouderdom ......................... ~~~~~~~~__,f--__.___. 4-5 

3. 

nooit etroud 6 verlaat 7 6 
woonsaam 2 weduwee 3 eskei 4 

4. Indien getroud/woon saam, vir hoeveel jare ........ __ _._~~7-8 

5. Wat is die hoogste standerd wat u op skool geslaag 
het? 
:Geen 1 Stl-StS 2 St6 3 St7-St8 - St9-Stl0 9 
~~--"::-.~~--''---='-'-~~=+-_;;:...o-__;;'-"-'=..J'--~~--'---"-..-..'--~~--1f----' 

6. Hoeveel jaar naskoolse opleiding/onderrig het u 
ontvang? ....•..... jaar 

7. Wat is u huidige beroep? 

(huisvrou, pensionaris is 'n beroep, sien lys van 
beroepe en vul kode in) 

8. In watter kategorie val die totale inkomste ~ 
maand waarop die hoof van die huis kan staatmaak? 

(Bv die man en vrou se inkomste gesamentlik, 
onderhoud wat vir kinders ontvang word, loseerders 
bydrae) 
GEE INKOMSTETABEL AAN RESPONDENT EN VRA DAT HY/SY 
DIE TOEPASLIKE KODE LEES 

9. Wat is die hoofbron of bronne van die hoof van 
die huishoudin se inkomste? (merk sle s een) 

Salaris(l) ensioen(2) 

B draes van familie(3) Siviele ensioen(4) 

s/ verhurin (6) 

B draes deur loseerders kamerhuurders(7) 

~ draes deur vriende(8) 

knder. J.~) ................................... . 

B-1 

10 

11 

14 

12-13 
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10. In watter vorm van behuisinq is u tans woonaqtiq? 
IHuis(l) I Ryhuis(huise/woonstelle aanmekaar(2) 

Woonstel in torinqblok meer as 2 verdiepinqs(3) 

Buiteqeboue/qaraqe/ tuinwoonstel(4) 

!Kamer (in huis)(S) !Ander........................ 15 

11. Word hierdie woning? Gehuur (1) ; 
Gratis verskaf (2); D 
Behoort dit aan~~mand in die huishouding(3) 16 

12. Vir hoeveel persone in die huishouding waarin u 
woon, neem u op die huidige stadium 
verantwoordelikheid? 
Niemand, ek sorg net vir myself ... _ ......••...••.. ·i--

Kinders: Eie Ander 

0-2 iaar 

3-5 iaar 

6-12 iaar 

12-18 iaar 

Volwassenes ·. eqqenoot 

~inders en skoonkinders 

lbeiaardes 

Ander per sane . .................................... t--

13. Is enige iemand van die persone in vraag 12 
kronies siek, gestrem of kom 'n aanhoudende 
toestand bv. suikersiekte of epelepsie by 
die persoon voor? 

I JA ( 1 ) I NEE ( 2 ) 

Indien "JA", beskryf 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14. Aan watter kerk behoort u? 

(Geen kerk=O) 

......................................... 

B-2 

17 

26 

27 

28 

29· 

30 

18-19 

20-21 

22-23 

24-25 
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AFDELING B: STRESSORS 

Deel 1 : Lewensgebeure 

Daar bestaan 
, 

he le aantal dinge wat stres of spanning n 
by mense veroorsaak of hulle bekornrnerd ' onseker of 
onrustig laat voel. Ek vir 

, 
lys 

, 
aantal gaan u n van n 

gebeure gee, dui asb aan watter van die gebeure die 
afgelope jaar in lewe plaasgevind het. In di en 

, 
u n 

gebeurtenis wel voorgekom het, dui aan hoe erg die 
invloed daarvan op u lewe was. 

Het Het voorgekom 
nie die afgelope 
voor- 12 maande 
gekom Nie Rede Baie 
nie baie lik erg 

era erq 

Slegs aan werkende persone. 

1. Begin vir die eerste keer 
werk 0 1 2 3 

2. Begin weer werk nadat vir 
lank nie qewerk het nie 0 1 2 3 

3. Verander 
, 

beter werk 0 1 2 3 na n 

4. Verander 
, 

sleqter werk 0 1 2 3 na n 

5. Het probleme met werkshoof 
ervaar 0 1 2 3 

6. Ranqposisie bv werk verlaaq 0 1 2 3 

7. Vind uit dat u nie by die 
werk bevorder qaan word nie 0 1 2 3 

8 . Omstandighede by die werk 
versleq 0 1 2 3 

9. Werkslading vermeerder 
drasties 0 1 2 3 

10.Werkslading verminder 
drasties 0 1 2 3 

11.Hou op werk vir 
, 

lang tyd n 
(nie af trede of afdankinq) 0 1 2 3 

(Net persone met eie besigheid) 

12.Beqin met eie besiqheid 0 1 2 3 

13.Besiqheid brei uit 0 1 2 3 

14.Ervaar 
, 
n-verlies of 

mislukkinq in besiqheid 0 1 2 3 

B 3 -

.....___ 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
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~]le respondente 

15.Tvdelik afqedank 

16.Afqedank 

.. 

17.Aftrede 

18.Raak verloof 

19.Verlowinq verbreek 

20.Tree in die huwelik 

21.Begin met 
, 

lief des-n 
verhoudinq 

22.Verhouding met huweliksmaat 
verswak 
(nie verlaat/qeskei) 

23.Verlaat mekaar (nie formeel 
skei nie) 

24.Skei (eqskeidinq finaliseer) 

25.0ntrouheid in die huwelik 

26.Probleme met skoonouers 

27.Eqqenote sterf 

28.Getroude paar kom weer 
bvmekaar na eqskeidinq. 

Terna: Kinders (Al le respondente) 

29.Raak swanqer 

30.Geboorte van lste kind 

31.Geboorte van tweede of 
latere kinders 

32.Miskraam of stilqeboorte 

33.Vind uit dat u nie me er 
kinders kan he nie 

34.Kind sterf 

35.Neem kind aan/neem kind in 
oleeqsorq 

B-4 

Het Het voorgekom 
nie die af gelope 
voor- 12 maande 
gekom Nie Rede Baie 
nie baie lik erg 

erq erq 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 I 3 
I 

I 
0 1 2 I 3 I 

0 1 2 I 3 

' 

! 

0 1 2 , 3 
' 
! 

0 1 2 , 3 

0 1 2 3 

0 1 2 I 3 

0 1 2 I 3 
I 

0 1 2 I 3 

I 
0 1 2 I 3 

I I 

,.___ 

-

46 

47 

48 

49 
50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 
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Het Het voorgekorn 
nie die af gelope 
voor- 12 rnaande 
gekorn Nie I Rede Baie 
nie baie lik erg 

era erq 

36.Menopause/oorgangsjare 
beqin 0 1 2 3 

Terna: Gesin:(Alle respondente) 

37.Nuwe persoon(e) korn woon 
I by u qesin in 0 1 2 3 
I 

38. 
, 
n Gesinslid (bv eggenoot/ I kind)trek uit huis uit 0 1 2 3 

39. 
, 
n Persoon/e bly in die huis 

aan nadat dit verwag is dat 
hv/sv die huis sou verlaat 0 1 2 3 

40.Ernstige argument tussen 
gesinslede (anders as met 
huweliksrnaat) 0 1 2 3 

41. 
, 
n Verandering in die 

gereeldheid (baie rneer/ 
minder) van 
f arniliebyeenkornste 0 1 2 3 

42.Farnilielid korn tot sterwe 0 1 2 3 

Terna Woning:(Alle respondente) 

43.Verhuis na nuwe woonbuurt 0 1 2 3 

44.Kan nie verhuis nie nadat 
u verwaq het om te verhuis 0 1 2 3 

45.Bou/laat bou nuwe huis I 0 I 1 2 3 

46.Verander/bou aan u bestaande 
huis 0 1 2 3 

47.Kan nie aan u huis verbeter 
al besef u dat dit 
noodsaaklik is 0 1 2 3 

Terna:Regsake en rnisdaad: (Al le respondente) 

48.Aanqerand 0 1 2 3 

49.Beroof /inbraak 0 1 2 ~ 3 

SO.Was in 
, 
n rnotorongeluk waar 

nie beserinqs was nie 0 1 2 3 

51.Reaseis is teen u inqestel 0 1 2 I 3 
I I 

I 

B-5 

c-

67 

68 

69 

70 

71 

T2 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

1 

2 
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. 

Het 
nie 
voor-
gekom 
nie 

I 
I , 

52.Aangekla van n oortreding I 
' , 

tronkstraf ! waarvoor n mens I 
kan krv ! 0 

53.Verloor (al is dit net 
tvdelik) u bestuurslisensie 0 

I 
54.Gearresteer I 0 

55.Na die aevanqenis qestuur I 0 

56.Betrokke in hof saak as 
aetuie 0 

57.Skuldiq bevind op klaq I 0 

58.Uitgeplaas uit die 
gevangenis/rehabilitasie 
sent rum 0 

ttema:.Finansies :Alle respondente 

59.Verkry 
, 
n verband(bv op huis) 0 

60.Gaan 
, 
n groot huurkoop aan 

bv meubels/motor 0 

61.Motor/meubels wat op huur 
koop gekoop is word 
teruaaeneem 0 

62.Inkomste verminder 0 

63.Beleef 
, 

f inansiele verlies n 
I verloor eiendom 0 

64.Begin om f inansiele hulp van 
die welsyn te ontvang 
(bv pensioen/toelae/ 
noodhulo) 0 

65.Verloor die f inansiele hulp 
of deel van die hulp wat 
van die welsvn verkrv is 0 

66.Kry nie die verwagte 
verhoging in inkomste waarop 
aehoop is nie 0 

67.Kon nie die beplande 
vakansie onderneem nie 0 

I 
I 

Het voorgekom 
die af gelope 
12 maande 
Nie Rede Baie 
baie lik erg 
erq erq 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

I l 2 3 

1 2 3 

I 
I 

1 2 3 

1 2 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
I I I 

I-

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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68.Laat 'n stokperdjie/ 
sport staan 

69.Troeteldier qaan dood 

70.Verbreek verhouding met 
vriende 

71.Nabv vriend(in) sterf 

Ander:(Alle respondente) 

Het Het voorgekom 
nie die af gelope 
voor- 12 maande 

1--~~~~~~-~~-1 

gekom Nie Rede Baie 
nie baie lik erg 

erq erq 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

19 

20 

21 

22 

72.Fisiese siekte ondervind O 1 2 3 23 
l--_;;.__;---"--"-.;;...._..;;._;;;;;..=..;~'--':;..::..:..;:.;;..::.;::......:...~..::.:..._~-1-----''--~+-""----+~~--+--~--+---t 

73.Beserinqs opqedoen O 1 2 3 24 

74.Kon nie behandeling vir 
siekte kry nie 0 1 25 2 3 

75.Was in hospitaal opqeneem 0 1 2 3 

76.Gesinslid word ernstiq siek 0 1 2 3 27 
1--___..;------___;_--~__;__;~~~..;:;..::._,_.=..::;..;;;...;;."-1-~'--~+--~---+-~---+~-~--t---1 

77.Familielid word ernstiq siek 0 1 2 3 28 

78.Krisis gebeur met 'n 
qesinslid (nie siekte nie) 0 1 2 3 29 

1--~,__~-~~-'-___..;:__;;.._~..;;;._;;___;_,.;;;....;_-1-~'--~+-~~-1-~~-+~~---~1 

79.Krisis gebeur met 'n 
familielid (nie siekte nie) O 1 2 3 30 

1--~~~~~~----=~~-'--'-;..;;....;;...;..._.;;.;;.;;;;~-1-~'--~+-~~-1-~~-+-~---~1 

80.0ntstaan van 'n aanhoudende 
siekte of toestand by 
qesinslid (bv. suikersiekte) 0 31 

32 Totaa 1 vir 1 ....•..... __ ____,,____-... 
33 2. · .••.•....• --+---! 

Kantoorgebruik: 

1 3 2 

Enige ander gebeurtenisse wat 
'n invloed op u lewe gehad het 

81............................. 0 

82. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 0 

1 

1 

3 • • • . • • . • • • • ---t---1 3 4 

2 

2 

3 

3 

35 

36 

~8_3_._._·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·_.__0.__~_.__l~~_._2~~~'-3---+-~37 

B-7 
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Deel 2: Daaglikse probleme 

Alledaagse probleme kan wissel van minder ernstige 
irritasies tot groot probleme, moeilikhede of dinge wat 
druk op mense plaas. Dit kan ook selde of dikwels 
voorkom. 
Ek gaan vir 

, 
lys 

, 
aantal items wat u n gee van n 

alledaagse probleme vir mense kan wees. Dui in die 
eerste plek aan watter van hierdie items het die 
af geloQe maand in u lewe voorgekom. Tweedens kyk u weer 
na die items wat wel voorgekom het dui met 

, 
1,2 of 3 , n 

aan hoe erg dit vir u was 

i 

I 
Het voorgekom ! Het 

nie die af gelope 
1 

voor- maand 
gekom Nie Rede Baie 
nie baie lik erg 

erq erq 

1. Om iets te verle/verloor 0 ' 1 2 3 

2. Moeilike bure 0 I 1 2 3 

3. Sosiale veroliqtinqe 0 I 1 2 3 

4. Onbedaqsame rokers I 0 I 1 2 3 

5. Kommerwekkende gedagtes oor 
u toekoms 0 1 2 3 

6. Gedaqtes oor die dood I 0 l 1 2 3 

7. Die gesondheid van 
,-

I n 
qesinslid 0 1 2 3 

I I 
I 
I 

:8. Nie oenoeq qeld vir kl ere 0 I 1 2 3 

19. 
I 

Nie genoeg geld vir I 
behuisinq nie 0 I 1 2 3 

10.Bekommerd oor u inkomste l 0 I 1 2 3 ! 

11.Bekommerd oor hoe om i I krediet/leninqs te kry 0 1 I 2 3 

I 
I 

12.Bekommerd oor 
I 

geld vir l noodoevalle 0 1 ! 2 3 
/ i ! 
I 

I / 
13.Iemand skuld u oeld i 0 1 ' 2 3 l 

14. u is f inansieel 
verantwoordelik vir iemand 
wat nie by u blv nie 0 1 2 3 

l i 
i 

15.Besparing op elektrisiteit/ ! 

water,ens 0 1 2 3 

16.Rook te veel (self) 0 1 2 3 
I I 

I 
' ' i 
i 
I 

i 
I 
I 

I 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 
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17.Gebruik van alkohol (self) 

18.Persoonlike gebruik van 
dwelmmiddels 

19.Te veel verantwoordelikhede 

20.Besluite oor om kinders te 
he of nie 

21.Nie-gesinslede wat saam met 
iou blv 

22.Versorqinq van troeteldier 

23.Beolanninq van maaltye 

24.Wonder of bekommerd wees oor 
die sin van die lewe~ 

25.Sukkel om te ontsoan 

26.Sukkel om besluite te neem 

27.Probleme om met mense by die 
werk oor die weq te kom 

28.Klante by die werk wat jou 
werk moeilik maak 

29.Instandhouding van woning 
(binnekant) 

30.Bekommerd oor die sekuriteit 
wat u werk bied 

31.Bekommerd oor iou af trede 

32.Tydelik af gedank/werkloos 

33.Hou nie van u pligte by 
die werk nie 

34.Hou nie van die mense 
waarmee u saamwerk nie 

35.Nie genoeg geld vir basiese 
benodigdhede (kos, klere, 
behuisinq) nie 

36.Nie qenoeq qeld vir kos nie 

37.Te veel onderbrekinqs 

' 
-B 9 

Het 
nie 
voor-
gekom 
nie 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 
0 I 

0 

0 

0 I 

0 

0 

0 

0 I 
I 0 ! 
I 
I 

Het voorgekom 
die af gelope 
maand 
Nie I Rede Baie 
baie lik erg 
erq erq 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 I 3 

1 2 3 

l 1 2 I 3 
I 

1 2 I 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 I 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 
j 

' 

I 

I 
; 
i 
! 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

66. 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 
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. 
i 
138. Onverwaqte qeselskao 

b9 .Te veel vrye tyd 

140. Om te meet waq 

41.Bekommerd oor onqelukke 

42.Eensaam wees 

43.Nie genoeg geld vir mediese 
versorqinq (dokter) nie 

44.Bang wees vir konfrontasie 
(rusie) 

45.Finansiele sekuriteit 

46.0nnodiqe praktiese foutiies 

47.0nvermoe om u uit te druk 

48.Fisiese(liqqaamlike) siekte 

49.Newe-effekte van medisvne 

50.Bekommerd oor mediese 
behandelinq 

51.Fisiese voorkoms 
(hoe u lvk) 

52.Vrees vir verwerpinq 

53.Probleme om swanqer te raak 

54.Seksuele probleme a.g.v. 
f isiese (liggaamlike) 
orobleme 

55.Seksuele probleme a.g.v 
ander f aktore 

56.Bekommerd oor jou gesondheid 
in die alqemeen 

57.Sien nie qenoeq mense nie 

58.Vriende en f amilie is 
te ver weq 

59.Maaltve voorberei 

-

Het Het voorgekom 
nie die af gelope 
voor- maand 
gekom Nie Rede Baie 
nie baie lik erg 

erq erq 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 .2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 I 3 
I I I 

I 
I 
I 

! 
I 

I 
I 
i 

I 
I 

I 

I 
I 

75 

76 

77 

78 
79 

80 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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60.Tvdmors 

Het Het voorgekom 
nie die af gelope 
voor- maand 

t---:-~...,.-~-=--,--~-:-~~ 

gekom Nie Rede Baie 

0 

baie lik erg 
erq erq 

1 2 3 
17 

61. Instandhoudinq van motor 0 1 2 3 18 
r-~~..;._.;;;._;..;.;;..;~_;;_.;_.;:..:.c=..;__,___;:=:........;;.;.;..;:....::~~~-+-~~~r--::;__~-t-....::;_~-+~~~---+---l 

r6_2_._o_m~v_o_r_m~s~i_n~t_e~v_u_l~~~~~-+~O~~-t--l~~t--2~~+--3~~-+----il9 

63.Agteruitgang van u 
woonbuurt 

64.Die betaling van u kind/ 
kinders se opvoeding (bv 
skool/klasse) 

65.Probleme met werknemers/ 
onderoeskiktes 

66.Probleme by die werk omdat 
u 'n man of 'n vrou is 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 3 20 

2 3 21 

2 3 22 

2 3 23 

67.Fisiese (liggaamlike) 
vermoens oaan aoteruit O 1 2 3 24 

1--~~~~~~""--~~-'-'-'-~_..;.~~~-t-~~~+-~~-+-~~--t-~~~~--1 

68.0m uitoebuit te word 0 1 2 3 25 
I--~"'--~---"-'-~~-"---'-~-'--~~~~~-!--'-~~+-~~-+-~~-+-~~~-+~ 

69.Bekommerd oor 
liqqaamsfunksies 0 1 2 3 26 

70.Die stygende pryse van 
alqemene ware 0 1 2 3 27 

1--__;:::..;:;....;.,._;;:;.::..:..:..;:::..:.:;....::__..;,..:::.~~~~~~~~~-+--~~~+-~~-+-~~-+-~~~-+--i 

71. Kry nie qenoeq rus nie 0 1 2 3 28 
1~---'~"'-.=..:.~--'-.;;;...o..:;~-4...-=-:...;:;,..-=~~~~-+---'-~~+-~~-+-~~--t-~~----t---t 

1_7~2~-~K~r~·v.._~n~i~e:....-q~e~n:..:....::.o~e'-'"-q~s~l~a~a~p"'--~n~i~e:....-~-+---'-O~~+-l""--~-+--2~~+--3~~~~29 

73.Probleme met beiaarde ouers 0 1 2 3 30 

74.Probleme met u kinders 0 1 2 3 31 

75.Probleme met mense jonger 
as uself O 1 2 3 32 

1~__;:.:..=_;:;~:...::..::__~~~~~~~~~~--+-~~~+-.;:.;.._~-+---'--~-+-~~---;~ 

76.Probleme met u oeliefde 0 1 2 3 
1~~~~~~~~~~-'-~~~~~~-1-~~~--~~-+-~~-t-~~-·~---1 

77.Problerne om te sien of te 
hoor 

78.0orlaai met 
verantwoordelikhede vir u 
qesin 

B-11 

0 

0 

1 2 3 

1 2 3 

33 

34 

35 
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i , 
180. w7rk bied nie n uitdaging 
i nie 
I 
181.Bekornrnerd oor hoe standaarde 

wat bereik moet word 

82.Geldelike ooreenkomste 
(bv geld uitleen) met vriende 
of kennisse aangaan 

83.0ntevrede met werk 

84.Bekornrnerd oor besluite om van 
werk te verander 

85.Probleme met lees,skryf of 
spel 

86.Te veel verqaderinqs 

87.Probleme met egskeiding of 
verlatinq 

88.Probleme met rekenkundige 
vermoe (berekeninqs) 

89.Geskinder 

90.Regsprobleme(wetlike) 
oroblerne 

91.Bekornrnerd oor qewiq 

92.Nie genoeg tyd om die dinge 
wat u moet doen,te doen nie 

93.Televisie 

94.Nie genoeg inner like energie 
nie 

95.Bekornrnerd oor inner like 
konf likte 

96.Voel onseker oor hoe om op 
te tree 

97.Spyt oor voriqe huwelik 

98.Menstruasie probleme 

99.Die weersomstandighede 
(hitte,drooqte, koue) 

B-12 

Het Het voorgekorn 
nie die af gelope 
voor- ma and 
gekom Nie Rede Baie 

baie lik erg 
erq erq 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 ! 3 i 
I 
I 

I 
0 1 2 ' 3 

; 
! 

0 1 2 i 3 

0 1 2 3 

0 1 2 I 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 I 3 

0 1 2 I 3 
i 
I 

0 1 2 3 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
! 

i 
I, 

I 

1 

" 

i 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 
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100.Naqmerries 

101.Bekommerd oor eie vordering 
in die lewe 

102.Klagtes van u hoof by die 
werk 

103.Probleme met vriende 

104.Nie qenoeo tyd vir u qesin 

105.Vervoerprobleme 

106.Nie qenoeq qeld vir vervoer 

107.Nie genoeg geld vir sport 
en ontspanninq nie 

108.0m inkopies te doen 

109.Vooroordeel en 
diskriminasie van ander 

110.Eiendom,besittings, 
beleqqinq, belastinq 

111.Nie genoeg tyd vir sport 
en ontspanninq nie 

112.Instandhouding van die huis 
(buite) en tuin 

113.Bekommerd oor gebeure in 
die nuus 

114.Geraas in u buurt 

115.Misdaad in u buurt 

116.Die verkeer in u buurt 

117.Besoedelinq in u buurt 

118.Bekommerd oor kinders wat 
nie meer by u woon nie 

119.Bekommerd oor die politieke 
veranderinqe in die land 

120.Toekoms van uself /naqeslaq 

121.Aanhoudende siektetoestand 
bv qesinslid 

B-13 

Het Het voorgekom die 
nie af gelope maand 
voor- Nie Rede Baie 
gekom baie lik erg 

erq erq 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

5 7 

5 8 

5 9 

6 

6 

5 

0 

1 

2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

'J 

7 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 7 

7 
7 

i7 

4 

5 

5 

7 6 

77 

7 8 
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AFDELING C: SIMPTOME VAN STRES 

Dui aan watter van die volgende eienskappe het gedurende 
die af gelope jaar by u voorkom: 

* Glad nie die afgelope jaar = 0 
* Minder as een keer per maand = 1 
* Tussen een keer per week en eenkeer per maand = 2 
* Tussen ~ keer per dag en een keer per week = 3 
* Omtrent een keer per dag= 4 
* Meer as een keer per dag = 5 

0 1 2 3 4 5 

1. Oor die algemeen geirriteerd, 
opqewonde of teneerqedruk 0 1 2 3 4 5 2 

1--~~ ......... ~-'-;;_;_o,..._~__;;~.;;..;;;_~"""'-"-_;_;;_;;..;:.;;..._~~~~-1--+~-+-~+-~-+-~1---1---1 

2. Hartkloppinqs 0 1 2 3 4 5 

3. Droe keel en mond O 1 2 3 4 5 

4. Onstabiele (wisselende) emosies 0 1 2 3 4 5 

3 

4 

5 

5. Vo~l ll1s om te huil of te hardloop 
en weq te kruip 0 1 2 3 4 5 6 

1--~___;;;_;;;.;;.___;:;_;;__.;;..;;;._;:..::.=...;::.;:;::..i.::_~~~~~~~~~~+-"---'"_.;:;;.-;-..::....+-~+-~1---+---i 

6. Onvermoe om te konsentreer ol1l2 3 4 s 7 

7. Gevoelens van swakheid of 
duiseliqheid 

8. Word maklik moeq 

9. Verloor die vermoe om die lewe 
te qeniet 

10. Emosioneel gespanne, gevoel van 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

hooqs qespannendheid 0 1 2 3 4 5 

8 

9 

10 

11 

11. Bewerasie of senuaotioe aanwensel s 0 1 j 2 3 14 5 12 
1--~~~~~~~~~~~----'--....._~~~~~~-1---,r----;-l~+-~-l~-+-~-t--; 

~1_2_.~S_k_r_i_k~m~a~k~l_i~k'--~~~~~~~~~~+-o-+-_1_.__2--+-_3~1_4~~5~f--~13 
rl_3_.~H_o_e~'--,--s~e=n=u=a_q.J....:.;..t_i...,__;;;_qe_;:;l~a.......__q~~~~~~~-+-O..;...._:--l~l:--2-t--3~!_4~r5~t---il4 

, I 
rl_4_.~H_a_k_k_e~l~o_f~a_n_d_e_r~s_p~r~a_a_k...._or_o_b_l_e_m_e~~-+--O--+-_l__,.._2--t-~3~-4---1-5~r--il5 

1 I 2 3 , 4 s l6 15. Kners op die tande 0 
I 

B-14 
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Dui aan watter van die volgende eienskappe het gedurende 
die af gelope jaar by u voorkom: 

* Glad nie die af gelope jaar = 0 
* Minder as een keer Eer maand = 1 
* Tussen een keer per week en eenkeer per maand = 2 
* Tussen een keer per dag en een keer per week = 3 
* Omtrent ~ keer per dag= 4 
* Meer as een keer per dag = 5 

0 1 2 3 4 5 

116. Probleme met slaap ( slaaploosheid )j 0 1 12 13 4 5 
I 

17. Ooraktiwiteit of onvermoe om te 
ontspan en stil te sit 0 1 2 3 4 5 

18. Oormatiqe sweet 0 1 2 3 4 5 

19. Het gereeld die behoef te om te 
urineer 0 1 2 3 4 5 

20. Slegte spysvertering, naarheid op 
die maaq of diaree 0 1 2 13 4 5 

21. Hoof pyne 0 1 2 13 4 5 

22. (Slegs dames) Premenstruele 
spanning of slaan mens true le 
siklusse oor 0 1 2 ,3 4 5 

23. Pyn in die nek of laer ruq I 0 1 2 13 4 5 

24. Verlies van eetlus of oormatige I 13 eetlus I 0 11 2 4 5 
l I 

I 14 i 
I 

13 25. Naamerries 0 il 2 5 

I Kantoorqebruik Totaal .. . . . . . . 
I 

I 26. Voel aqqressief, bakleieriq en I 

opstandiq 0 li 2 3 4, 5 

B 15 -

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

I 

j30 

I 27-
29 
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AFDELING D: BANTERING VAN STRES 

Neem 
, 

oomblikke dink oor gebeure of n paar en na 
situasies wat vir u baie stresvol was. Met stresvol word 
bedoel 

, 
n ernstige situasie wat moeilik, problematies en 

ontstellend vir u was. Dit mag iets wees wat te doen het 
met u familie, vriende, eggenoot of kinders. 
Deur na te dink aan 

, 
situasie, tot watter mate doen so n 

u die volgende: 

Nooit = 1 
Selde = 2 
Dikwels = 3 
Gereeld = 4 
Baie gereeld = 5 

1 2 3 4 5 

1. Gaan aan met werk, blv besiq 1 2 3 4 5 

2. Gooi us elf in werk(werk baie hard) 1 2 3 4 5 

3. Do en werk by die huis 1 2 3 4 5 

4. Probeer om iets te do en waar u nie 
u verstand qebruik nie 1 2 3 4 5 

5. Huil wanneer u alleen is 1 2 3 4 5 

6. Krop dit op vir 
, 
n tyd, breek dan 

oop (qee uitinq aan qevoelens) 1 2 3 4 5 

7. Bars uit in woede (nie huil nie) 1 2 3 4 5 

8. Trakteer uself op iets SOOS 
klere, uiteet,ens 1 2 3 4 5 

9. Sit en dink 1 2 3 4 5 

10. Huil saam met vriende 1 2 3 4 5 

11. Word kwaad vir die mense of dinge 
wat die probleem veroorsaak het 1 2 3 4 5 

12. Laat gevoelens uitkom deur met naby 
vriende te oraat 1 2 3 4 5 

13. Praat oor die dinge met baie --vriende 1 2 3 4 5 

14. Gaan weer en weer oor die probleem 
in jou gedagtes en probeer om dit 
te verstaan 1 2 3 4 5 

15. Leer iets van elke moeilike 1 2 3 4 5 
situasie 

I I 

B-16 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 
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Deur na te dink aan so ' situasie, tot watter mate doen n 
u die volgende: 
Nooit = 1 
Selde = 2 
Dikwels = 3 
Gereeld = 4 
Baie gereeld = 5 

16. Praat met iemand wat iets aan die 46 probleem kan doen 1 2 3 4 5 

17. Probeer om simpatie en begrip van 
47 iemand anders te krv 1 2 3 4 5 

18. Probeer om nie daaroor te dink nie 1 2 3 4 5 48 

19. Word stil (teruqqetrokke) 1 2 3 4 5 49 

20. Gaan aan asof niks qebeur het nie 1 2 3 4 5 50 

21. Hou iou qevoelens vir iouself 1 2 3 4 5 51 

22. Vermv ander mense 1 2 3 4 5 52 

23. Hou voor asof iv braaf is 1 2 3 4 5 53 

24. Bekommer iou voortdurend 1 2 3 4 5 54 

25. Slaap sleq/slaaploos 1 2 3 4 5 55 

26. Eet sleq 1 2 3 4 5 56 

27. Wys nie trane/hartseer nie(steek 
qevoelens weq) 1 2 3 4 5 57 

28. Eet meer 1 2 3 4 5 58 

29. Wens dat jy dit wat gebeur het kan 
verander 1 2 3 4 5 59 

30. Het f antasiee (drome) en wense oor 60 hoe dinqe anders kon qewees het 1 2 3 4 5 

31. Gooi tou op en gee nie meer om wat 61 verder qebeur nie 1 2 3 4 5 

Kantoor ..... I 62-6~ 
Antwoord JA of NEE op die volgende vrae: 

1. Voel u dat ' n gesin/f amilie het wat u ondersteun? u 

064 !JA 1 I NEE 21 

2. Het u 'N stokperdjie wat u aktief beoef en? 

065 liA 1 I NEE 21 

3. Behoort u aan ' n sosiale/aktiwiteits/kerk groep 
wat ten minste een keer per maand bymekaar kom? 
[JA 1 I NEE 21 

=i66 

B-17 
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4. Is u binne die ideale liggaamsgewig vir u ouderdom 
en lengte? \JA 1 NEE 21 

5. Doen u ontspanningsoefeninge? PA 1 NEE 2j 

Indien "JA", hoeveel maal per week? ........ keer 

6. Doen u fisiese oefening van 30 minute of langer op 
'n keer (loop,draf, sport,ens)? \JA 1 !Nee 2\ 

7. Hoeveel keer per dag sou use nuttig u 'n 
ebalanseerde en esonde maalt d? 

~ keer 2 keer 3 keer 4 keer 

8. Hoeveel keer per week doen u iets wat u geniet en 
"net vir uself"? .............•. keer 

9. Het u 'n plek in u huis waar u kan ontspan en/of 
alleen kan wees? ~A 1 !NEE zj 

10. Maak u gereeld van tydbestuurtegnieke gebruik? 
(bv. beplan u dagtaak, bepaal watter dinge is 
belangriker en moet eerste gedoen word)~A 1 !NEE~ 

11. Hoeveel sigarette rook u gemiddeld elke dag? ..... 

12. Hoeveel aande per week neem u enige vorm van 
medisyne of ander middels (soos alkohol) om u te 
help om te slaap? ...•.......•. aande per week 

13. Hoeveel dae per week neem u enige vorm van 
medisyne of ander middels (soos alkohol) om u 

-167 

=168, 

=:J69 

=:=]10 

71 

_l72 

73 

:=J74 

~6 
_!77 

spanning (angstigheid) te verminder of slegs om u 78 te kalmeer? ....•...•.....•• dae per week 

14. Hoeveel dae per week bring u werk huistoe, wat 
bedoel was om by die werk gedoen te gewees het? 
.•.•.•.......•.. dae per week 

15. Hoeveel keer per maand neem u 'n weddenskap uit 
of besoek u 'n dobbelsaal? •......... per maand. 3-4 

Die volgende vrae kan u invul indien u so voel: 

1. Hoe voel u oor uself na u die vraelys ingevul het? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Is daar spesifieke dinge waaraan u in u lewe 
aandag sou wou gee? ...............•...........•.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0_1Q 

1-2 
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AFDELING E: MAATSKAPLIKE ONDERSTEUNING 

1. Watter van die volgende persone of instansies gee 
hulp aan 

, 
n praktiese manier, sender u op om 

betaling te verwag (bv. hulp om dinge te herstel, 
vervoer, hou toesig oor kinders, ens) 

Het 
, 

per soon .•• so n 
qee hulp 

Het nie Glad Soms Gereeld Altyd , 
nie so n 

per soon 
nie 

1. Eggenoot/ 
saamleefmaat 0 1 2 3 4 

2. Kinde rs wat by 
u woon 0 1 2 3 4 

3. Kinders wat nie 
bv u woon nie 0 1 2 3 4 

4. Familie wat by 
u woon 0 1 2 3 4 

5. Familie wat nie 
bv u woon nie 0 1 2 3 4 

6. Loseerders en 
ander inwoners 
(nie familie) 0 1 2 3 4 

7. Bure 0 1 2 3 4 

8. Vriende 0 1 2 3 4 

9. Ander bekendes 0 1 2 3 4 

10. Bediende/ 
huishulp 0 1 2 3 4 

11. Kerk en ander 
organisasies in 
die omqewinq 0 1 2 3 4 

12 Ander .......... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 

- Q P. 1 

,_ 

5 

6 

T 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 



2. 

1. 

2. 

3. 

4 • 

5. 

6 • 

7. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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Verskillende mense of sake/dinge kan verskillende 
behoeftes bevredig. Hoe dikwels is daar . .......... 

Persoon/saak beskikbaar Omtrent Minder Heel Nooit 
altyd/ ge selde 
perma- reeld 
nent 

remand wat in dieselfde 
sake as u belanqstel 4 3 2 1 
remand wat van u -
afhanklik is en na u -oosien 4 3 2 1 
remand na wie u gereeld 
vir praktiese hulp kan 
qaan 4 3 2 1 
remand na wie u gereeld 
vir raad en troos kan 
qaan 4 3 2 1 
remand met wie u 
vertroulik kan qesels 4 3 2 1 
remand met wie u bloot 
kan gesels wanneer u 
alleen voel/geselskap 
nodiq het 4 3 2 1 , 

n Werk/posisie waarin 
u belangrik is (sluit 
vereniqinqslewe in) 4 3 2 1 

Hoe goed dink u sal(het) die volgende persone u kan 
help wanneer u probleme of 'n krisis ervaar: 

(al moet u daarvoor betaal) 
Ken nie Ken sulke persone 
sulke hulle hulo is: 
persone swak rede goed 
nie lik 

Vriende 0 1 2 3 

Kennisse 0 1 2 3 

Bure 0 1 2 3 

Familie 0 1 2 3 

Maatskaolike werker 0 1 2 3 

Geneesheer 0 1 2 3 
Predikant/Godsdienstige 
lei er 0 1 2 3 

Psiqiater/sielkundiqe 0 1 2 3 

Verpleeqster 0 1 2 3 

Werksmaat/kolleqa 0 1 2 3 

rnwonersaksiekomitee 0 1 2 3 

Ander . ................. . . . . . . . . . . . . . . . ..... ~ ...... 

R ?() -

-

-

18 

19 

20 

21. 

22 

23 

24 
25 

26 

2T 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 

38 
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4. Weet u van,en het u al gebruik gemaak van die 
volgende fasiliteite in u omgewing (omgewing 
vol gens respondent se eie definisie daarvan) 

A B c 

Daar is Ek weet Ek weet van sulke 
nie nie van fasiliteite: 
sulke sulke maar en het en het 
fasili- f asili- het hulle hulle 
teite teite hulle al al 
nie nie nog probe er ge-

nooit gebruik bruik 
nodig en onbe- fill be-
gekry vredig- vredig-
nie end end 

qevind qevind 

1. Polisie 0 1 2 3 4 

2. Welsynsdeparte 
ment (staats 
diens) 0 1 2 3 4 

3 • Welsynsorgani 
sasies 0 1 2 3 4 

4. Dagsorgfasili 
teite vir 
kinders (ook 
kleuterskole) 0 1 2 3 4 

5. Skole 0 1 2 3 4 

6. Naskoolsentra 0 1 2 3 4 

7 . Dienste vir 
beiaardes 0 1 2 3 4 

8. Dienste vir 
qestremdes 0 1 2 3 4 

9. Openbare ver 
voer 0 1 2 3 4 

10. Regshulp (veral 
qratis diens) 0 1 2 3 4 

11. Krisisdienste 0 1 2 3 4 

12. Gesondheids 
dienste 0 1 2 3 14 

I 

13 Ontspannings I 
klubs 0 1 ' 2 3 14 

B-21 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

~ 

4 

4 

4 

5 

5 

9 

0 

1 

2 

3 

4-

5 

7 

8 

9 

0 

1 
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Sa. Het u die af gelope maand iets vir iemand anders 
gedoen(buite werkverband en buite u huisgesin)? 

---- - , 
Het u vir iemand anders iets qedoen SOOS: ! JA 

1. gewys hoe om iets te doen (deur 
demonstrasie) 1 

2. geldelike hulp qeqee (direk of indirek) 1 

3. iets maar nie qeld nie (direk of indirek) 1 

4. iets qedoen (diens qelewer) 1 

5 . inli~ting of aanwysings (bv oor die vind 
van n nuwe werk 1 

Totaal JA 's 

6. aanmoediqinq qeqee 1 

7. qeluister na 1 

8. advies,raad qee 1 

9. "teenwoordiq" qewees in 
, 

krisis 1 n 

Totaal JA 's 

b. Het iemand anders gedurende die afgelope maand 
vir u iets gedoen (buite werkverband en buite -
u huisgesin)? 

Het iemand vir u iets qedoen SOOS: JA 

1. u gewys hoe om iets te doen (deur 
demonstrasie 1 

2. u qeldelike hulp qeqee (direk of indirek) 1 

3. u iets gegee maar nie geld nie 
(direk/indirek) 1 

4. iets vir u qedoen (diens qelewer) 1 

5. u in~igting of aanwysings (bv oor die vind 
van n nuwe werk 1 

I Totaal JA's 

6. u aanmoediqinq qeqee 1 

7 . qeluister na u(lent an ear) 1 

8. aan u advies,raad qee 1 

9. "teenwoordiq" qewees in 
, 

krisis 1 n 

I Totaal JA 's 

NEE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NEE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

B 

5 

5 

5 

2 

3 

4 

5 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 
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6. Hoeveel sosiale kontak het u met die volgende mense? 

Nvt Geringe Matig Baie 
bv- kontak kontak kontak 

werk 
nie 

1. Mense by die werk 
(kontak buite werksitu-
asie) 0 1 2 3 

2. Mense in buurte (nie 
normale kerkdienste nie 0 1 2 3 

3. Familie buite die 
onmiddelike huishoudinq 0 1 2 3 

4. Mense waarmee u saam aan 
ontspanningsaktiwiteite 
deelneem 0 1 2 3 

5. Mense wat saam met u aar 
verenigings/klubs 
behoort 0 1 2 3 

6 • Mense in u Godsdienslewe 
(bv. uitstappies saam 
met qemeenteqroep 0 1 2 3 

7. Ander vriende ...•.....•. .o 1 2 3 

J 

n_")") 

-

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

l 
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AFDELING F: DIE BEHANDELING VAN STRES 

1. Het u al voorheen hulp ontvang vir stres/spanning 
of vir u senuwees IJA/ lNEE 2/ 

Indien JA 
Van wie kry (het) u die hulp (bv mediese dokter, 
sielkundige)?-(Moenie voorbeelde lees nie) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hoe lank duur (het) die hulp ..•....... maande 

2. Volgens u mening, het die mense in u omgewing hulp 
nodig om hulle stres te hanteer? 

!WEET NIE ( 1 ) I JA ( 2 ) I NEE ( 3 ) I 
3. Is u ten gunste of nie,van die volgende maniere om 

mense te help om hulle stres beter te hanteer? 

1. Praatjies in die omgewing 
aanbied oor wat stres is 
en hoe dit 'n mens se lewe 
beinvloed 

2. 'n Kursus aanbied waartydens 
mense leer wat stres is en 
prakties leer hoe om dit te 
hanteer 

3. Geskrewe materiaal soos 
pamf lette of boekies oor 
stres aan mense beskikbaar 
qestel om te bestudeer 

4 • An·der . ......•.•............• 

Ten 
qunste 

1 

1 

1 

1 

Nie ten 
qunste nie 

2 

2 

2 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rangorde van keuse: 1. . . • 2. . . . 3. . • . 4 .... 

4. Stel u as persoon daarin belang om meer te wete te 
kom oor stres en die hanterinq daarvan? 

IJ A (1 ) I NEE ( 2 ) 

Indien:"Nee", wat sou us@ is die rede daarvoor dat 
u nie belangstel nie ..••••••••••••••••••••••••••• 

LJ2 

l-LJ3 
14-5 

._.....__~ 

:=16 

7 

8 

9 

10 

1 1-: 
1 3-: 

15 
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BYLAEC 

PERSEPSIES VAN EIE KENNIS EN V AARDIGHEDE 
IN STRESHANTERING 
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Bylae C: 

NAAM: 

PERSEPSIES VAN EIE KENNIS EN VAARDIGHEDE 
IN STRESHANTERING 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gebruik die volgende skaal om uself te beoordeel: 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN Redelik REDELIK Redelik BAIE 

min baie 

1. Hoe sou u u kennis oor stres in die algemeen beskryf? 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

MIN REDELIK BAIE 

2. Oor hoeveel kennis beskik u oor die simptome of tekens 
van stres? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

3. Hoeveel kennis dra u oor die oorsake van stres? 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

MIN REDELIK BAIE 

4. Hoeveel weet u van die gevolge van stres op 'n mens? 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

MIN REDELIK BAIE 

5. Oor hoeveel kennis beskik u van die vaardighede wat 'n 
mens kan gebruik om stres te hanteer? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 
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6. In watter mate beskik u oor die vaardigheid om die simptome 
of tekens van stres by u te identif iseer? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

7. In watter mate is u in staat om die oorsake van stres in 
u eie lewe te kan bepaal? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

8. In watter mate is u in staat om die gevolge van stres 
te kan bepaal? 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

MIN REDELIK BAIE 

9. Hoe sou u u vaardigheid om stres in u eie lewe 
(op hierdie stadium) te kan hanteer beskryf? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

10. Oor hoeveel motivering om te leer om stres beter in u lewe 
te hanteer, beskik u tans? 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

MIN REDELIK BAIE 
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BYLAED 

SKAAL VIR ALGEMENE TEVREDENHEID (SAn 
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Bylae D: 

SKAAL VIR ALGEMENE TEVREDENHEID (SAT) 

Gee in u eie tyd 1 n aanduiding van die vlak van u tevredenheid 
met u lewe deur by elkeen van die volgende stellings 'n kruisie 
te trek wat die intensiteit van u gevoel oor die betrokke 
stelling aandui: 

1. Ek voel magteloos om iets 
aan my lewe te doen 1 2 3 4 5 

Glad nie Heeltemal 
waar waar 

2. Ek voel teneergedruk 
1 2 3 4 5 

Nooit te- Altyd te-
neergedruk neergedruk 

3. Dit is vir my maklik 
om te ontspan 1 2 3 4 5 

Glad nie Baie 
maklik maklik 

4. Ek is rusteloos 
1 2 3 4 5 

Nooit Altyd 
rusteloos rusteloos 

5. Ek is dikwels huilerig 
1 2 3 4 5 

Stem geen- Stem heel-
sins saam temal saam 

6. Dit moeilik om te begin 
met dit wat ek moet doen 1 2 3 4 5 

Glad nie Baie 
moeilik moeilik 

7. Wanneer dinge vir my onhan-
teerbaar word, is daar altyd 1 2 3 4 5 
iemand na wie ek kan gaan 

Stem geen- stem heel-
sins saam temal saam 



8. Ek slaap sleg 

9. Die toekoms lyk vir my 
rooskleurig 

10. Ek voel bedruk 

11. Ek dink mense het 
my nodig 

12. Ander mense waardeer my 

13. Ek dink ander sal beter 
af wees sonder my 

14. Ek geniet dit om by my 
mense te wees 

15. Dit is vir my maklik 
om besluite te neem 

16. Ek voel vertrap 

272 

1 

Nooit 

1 

Glad nie 
waar 

1 

2 

2 

2 

Voel nooit 
bedruk 

1 2 

Dink nooit 
so 

1 

Glad nie 
waar 

1 

2 

2 

Dink nooit 
so 

1 2 

Geniet dit 
glad nie 

1 

Glad nie 
maklik 

I 1 

Nooit 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

Altyd 

5 

Heeltemal 
waar 

5 

Voel altyd 
bedruk 

4 

4 

4 

5 

Dink 
altyd so 

5 

Heeltemal 
waar 

5 

Dink altyd 
so 

4 5 

Geniet dit 
baie 

4 

4 

5 

Baie 
maklik 

5 

Altyd 
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17. Ek is geirriteerd 
1 2 3 4 5 

Nooit Altyd 

18. Ek geniet dit om 
besig te wees 1 2 3 4 5 

Geniet dit Geniet 
glad nie dit baie 

19. Dinge ontstel 
my maklik 1 2 3 4 5 

Nooit Altyd 

20. Dit is vir my moeilik 
om iets te geniet 1 2 3 4 5 

Glad nie Baie 
moeilik moeilik 

21. Ek lei 1 n vol 
lewe 1 2 3 4 5 

Stem geen- Stem heel-
sins saam temal saam 

22. Ek dink mense gee 
regtig vir my om 1 2 3 4 5 

Dink nooit Dink 
so altyd so 

23. My situasie is 
hopeloos 1 2 3 4 5 

Glad nie Heeltemal 
waar waar 

24. Ek het baie pret 
1 2 3 4 5 

Nooit Altyd 

25. Ek voel soggens 
baie goed 1 2 3 4 5 

Nooit Altyd 
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BYLAEE 

LEWENSTYL-VRAEL YS 
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Bylae E: 

LEWENSTYL-VRAELYS 

Beantwoord asseblief die volgende vrae soos di t op die huidige 
stadium op u lewe van toepassing is. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Voel u dat u f amilie en vriende het wat u 
ondersteun? 

Het u 'n stokperdjie wat u aktief beoefen? 

Behoort u aan 'n sosiale-/aktiwiteits-/ 
kerkgroep wat ten minste een keer per 
maand bymekaar kom? 

Is u binne die ideale liggaamsgewig vir 
u ouderdom en lengte? 

JA NEE 

JA NEE 

JA NEE 

JA NEE 

5. Doen u ontspanningsoefeninge? 

6. 

7. 

JA NEE 
Indien "JA", hoeveel maal per week? 

.••.•..•. keer per week. 

Doen u f isiese oefeninge van 30 minute 
of langer op 'n keer (loop, draf, 
sport, ens.)? 

JA NEE 

Hoeveel keer per dag sou u J 

se,nuttig u 'n gebalan- 11 keerl 2 keerl 3 keerl 4 keer 
seerde en gesonde maaltyd? -

8. Hoeveel keer per week doen u iets 
wat u geniet en "net vir uself "? 

.............. keer. 
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9. Het u 'n plek in die huis waar u kan 
ontspan en/ of u alleen kan wees. 

10. Maak u gereeld van tydsbestuurstegnieke 
gebruik (Byvoorbeeld beplan u dagtaak, 
bepaal watter dinge belangriker is en 
eerste gedoen moet word)? 

11. Hoeveel sigarette rook u gemiddeld per dag? 

JA NEE 

JA NEE 

Aantal sigarette: 

12. Hoeveel aande per week neem 
vorm van medisyne of ander 
(soos alkohol) om u te help 
om te slaap? 

u enige 
middels 

13. Hoeveel dae per week neem u enige 
vorm van medisyne of ander middels 
(soos alkohol) om u spanning 
(angstigheid) te verminder of 

aande per week. 

slegs om u te kalmeer? •.••..•.••.•. dae per week. 

14. Hoeveel dae per week bring u werk 
huistoe, wat bedoel was om by die 
werk gedoen te gewees het? .....•.•.... dae per week. 
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BYLAEF 

METING VAN MAATSKAPLIK.E FUNKSIONERING 

HEIMLERSKAAL 



I !2!!! (al (Full & Part-time earners) Ring your answer 

JI 

~) Do you like the work you are doing? No I Yes I Perhaps 

b) On the wltnle. dn you like the people you work with? Yes / Perhaps / No 

cl Do you feel you are in the right kind of work? Perhaps / Yes / No 

d) Ii.ave you any really satisfying hobbies or interests 
outside work? Yes / Perhaps I No 

e) Have you enough opportunity for getting on in your work? No I Perhaps I Yes 

(bl (Housewives) 

a) Do you enjoy running a home? 

b) Do you have enough daily social contacts? 

c) Does your work give you enough satisfaction? 

d) Have you any satisfactory hobbies or interests, apart 
from work? 

e) Are you content to remain a housewife? 

(cl (Unemployed) 

a) Are you content to t.e out of work at the present time? 

b) If being out of woai< continued beyond six •onths would 
you still be content? 

cl Do you aee yoursel.f wnrkir1g in the foreseeable future? 

d) Have you any desire nr ambition to work? 

el Have you any really »atiafying hobbies or intereata? 

(dl (.!>tudenta or have just left school l 

al Do (did) you like school? 

b) Do (did) you feel acceRted by.your fellow student• 
· (schoolmates)? 

cl Do you feel you are (were) in the right setting? 

d) 

e) 

Have you any really satisfying hobbies or interests? 

Vh•n your atudiea are (were), do (did) you regard going 

Yes / Perhaps I No 

Perhaps I Yes I No 

Yes / Perhaps I No 

Perhaps I Yes I No 

Yes / Perhaos I No 

Yes / Perhap~ I No 

No I Perhaps I Yes 

Yea / No / Perhaps 

Perhaps / Yes I No 

Yes / Perhaps / No 

Yes / Perhaps I No 

Perhaps I Yes / No 

No / Perhaps / Yt!s 

Yes / Nn I Pt!rhaps 

out to work as an attractive prospect? Perhaps / Yes / No 

(e) (Retir-ent tr- wol"k) 

a) Do you like retiremenl? 

bl Do you like your social surroundings? 

cl ls your life as full as you would wish? 

dl Do you have any hobbies nr intereats? 

el Is your health satisfactory to you? 

Yes / Perhaps I No 

Perhaps / No / Yes 

No / Yes / Perhaps 

Yes / No I Perhaps 

Perhaps I No / Yes 

FINANCIAL (a) (Full and part-time earners and un•ployed) 

a) Do you live more comfortably than you did two years a110? 

b) Are yoq able to save? 

cl Do Y'Qa..teel a1 ~ase ahout spending? 

dl Are you .. reasonably secure financially? 

el Do you !!!!. financially aecure? 

(b) (Female non-earners) 
a) Can you •anage on your housekeeping without a lot of 

anxiety? 

b) Hbe you Any ira<.oee, other than hqusekeeping? 

cl Do you feel at ""'"e about spending? 

dl Generally •P• ... ing, does being • houb..,i1e •••i•fy yuu? 

el Do you fffl financially aecure? 
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~es I No / Perhaps 

JIP.rhapa I Yes I No 

f't•1 haps / No I Yes 

~ .. I f'•!• 11.:tps I Yes 

Per·hap" / No I Yes 

)~• I No I Perhaps 

No / Yes / Perhaps 

Perhaps I No I Yes 

No / Perhaps / Yes 

Perllapa I No I Yea 

(c) (Students or ha\-P just left school) 

a) Is your pock~t money or allowance enough? 

b) Do you earn any Pxtra? 

c) Do you feel at ease when you spend money? 

d) Do you feel happy about your family's finances? 

e) Do you feel that your future prospects are reasonably 
good? 

IJJ FRIENDSHIP 

a) Have you a close friend in whom you can confide? 

b) Outside your family, do you feel there are people who 
care about you? 

c) Do you enjoy making acquaintances? 

d) Would you want your friends to turn to you with their 
problems? 

e) Do you enjoy entertaining or treating people? 

IV~ (al Primary (i.e. parents, guardians, sibs) 

al Vhen you look back do you feel happy about your 
childhood? 

b) Did you have a secure childhood? 

c) Did you feel that there were people in your childhood 
who really cared? 

d) On the whole, do you think yo1Jr childhood was a good 
preparation for adult life? 

e) Would you want your family to turn to you with their 
probl-s? 

al 

(b) Secondary (spouse and children if earried 
or cohabiting) 

Are you interested in your partner's hobbies and/or 
activities? 

b) Do you discuss your money, work or other probl .. s 
with your partner? 

cl Do you enjoy r .. ily life? 

d) Do you feel that your partner understands you? 

el Do you feel that you understand your partner? 

V PERSONAL (a) (Harried or cohabiting) 

a) 

b) 

cl 

d) 

e) 

al 

b) 

Are you really satisfield with your marriage? 

Do you feel that your partner really cares a~out you? 

Does sex bring you much enjoyment in your marriage? 

Do /ou like to be with children? 

Can you relax? 

(b) (Single, widowed, diYorced, separated) 

Do yn~ like being single? 

Do you like the company of the opposite sex? 

c\ Do you like children1 

d) Does sex bring you much enjo)'lltent? 

el Can you relax? 
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Ring your answer 

No I Yes I Perhap~ 

Yes / Perhaps·/ No 

No I Yes / Perhaps 

Yes / Perhaps / No 

Perhaps / Yes / No 

No / Yes / Perhaps 

Perhaps I No I Yes 

Perhaps I Yes / No 

No I Yes / Perhaps 

No I Perhaps I Yes 

No I Yes I Perhaps 

Yes I No I Per~aps 

Yes / Perhaps / No 

No / YPs / Perhaps 

Yes / Perhaps I No 

Yes I No I Perhaps 

Yes / Perhaps / No 

No I Perhaps / Yes 

Yes I Perhaps / No 

No I Yes I Perhaps 

Perhaps I Yes I No 

Yes / Nn I PPrhapR 

Yes I Perhaps I No 

No I Perhaps I Yes 

Perhapa / Yes / No 

No / Yes. I Perhaps 

Perllans / No I Yes 

Yea I Perhapa I No 

Perhaps / YH I No 

Yes / Perhaps I No 

N 
-..J 
00 
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BYLAEG 

BELEWENIS VAN STRESHANTERINGSPROGRAM 
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Bylae G: 

BELEWENIS VAN STRESHANTERINGSPROGRAM 

(Moet NIE u naam opskryf nie) 

Gebruik die volgende skaal om die afgelope groepsessies 
te beoordeel: 

1. In watter mate het u kennis oor stres in die algemeen 
vermeerder? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

2. Oor hoeveel kennis beskik u oor die simptome of tekens van 
stres? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

3. Hoeveel weet u van die gevolge van stres op 'n mens? 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

MIN REDELIK BAIE 

4. In watter mate beskik u nou oor die vaardigheid om die 
simptome of tekens van stres by u self te identif iseer? 

0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

5 . Oor hoeveel motivering om te leer om stres beter in u lewe 
te hanteer, beskik u tans? 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 

MIN REDELIK BAIE 
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In watter mate was die volgende aktiwiteite van waarde 
gedurende die af gelope byeenkomste? 

6. Die take en oefeninge wat u vir "huiswerk" moes doen. 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

7. Die inligting oor stres wat die groepleier aan u oorgedra het. 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

8. Die praktiese voorbeelde en illustrasies (bv die ballon, of 
die "skaal" van bronne en eise) wat die 
groepleier gebruik het. 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

9. Die deelname en die bydraes van die lede van die groep. 
0---1---2---3---4---5---6---7---8---9---10 
MIN REDELIK BAIE 

10. Hoe vind u die tempo waarteen daar in die groep gewerk word? 
0--1---2---3---4---5----6---7---8---9---10 

Te stadig tempo is reg te vinnig 

Beskryf u GEVOEL oor die groepe tot dusver in een woord: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Enige opmerkings (miskien dinge wat u pla of irriteer in 
die groep) of voorstelle wat u wil maak aan die groepleier. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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BYLAEH 

EV ALUASIE VAN DIE STRESHANTERINGSPROGRAM 
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Bylae H: 

EVALUASIE VAN DIE STRESHANTERINGSPROGRAM 

A. WATTER WAARDE HET DIE GROEP VIR U GEHAD? 

B. WAT GAAN U SPESIFIEK IN DIE TOEKOMS DOEN OM U STRES BETER TE 
HANTEER? 

C. WATTER ASPEKTE WAT BESPREEK IS HET U IN DIE BESONDER 
BRUIKBAAR VIR U EIE LEWE GEVIND? 

··············~·················································· 

D. WATTER VAN DIE ASPEKTE WAT BESPREEK IS HETU NIE BRUIKBAAR 
GEVIND NIE EN KON UITGELAA T WORD? 
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E. WAT DIE AANDIEDING BETREF, VAN WATTER DINGE HETU GEHOU EN 
VAN WAT HETU NIEGEHOU NIE? 

F. BESKRYF DIE GROEPE IN EEN WOORD: 
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Bylae I: 

TELLIBGS GROEP 1: EKSPERIMEHTELE GROEP 

VT = Voortoets 
NT = Natoets 

VERANDERLIKE 

Daaglikse probleme: 
Frekwensie 
Akkumulatiewe intensiteit 

Lewenstyl 

Maatskaplike ondersteuning: 
Beboef tebevrediging 
Sosiale kontak 

Maatskaplike funksionering: 
Satisfaksievlak 
Frustrasievlak 
Angs, ambivalensie en 
onsekerbeid (AAO): 
AAO (Positiewe swaai) 
AAO (Negatiewe swaai) 

Self evaluering van 
kennis en vaardigbeid 

Skaal vir algemene 
tevredenbeid 

*Stressimptome: 
Frekwensie 
Akkumulatiewe frekwensie 

D 

VT NT 

119 98 
133 113 

0 35 

10 10 
1 12 

30 32 
2,07 1,78 

12 16 
20 12 

47 68 

81 62 

24 12 
111 47 

EKSPERIMENTELE GROEP 

v R N 

VT NT VT NT VT 

77 88 55 35 43 
183 209 118 78 61 

0 0 45 95 50 

13 13 25 20 17 
7 8 4 2 9 

29 12 60 60 64 
2,69 6,67 1,07 0,55 0,53 

10 16 0 0 0 
4 8 0 2 4 

30 81 11 77 85 

76 79 45 41 39 

13 16 7 7 3 
56 73 21 23 9 

L 

NT VT NT 

43 56 40 
54 75 59 

65 90 60 

15 14 11 
5 7 8 

68 52 47 
0,41 0,60 0,53 

0 8 6 
0 22 10 

80 35 67 

29 43 30 

0 1 1 
0 3 3 

* Tellings van stressimptome verwys slegs na die f rekwensies van simptome wat een of 
1eer keer per week voorgekom bet. 
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Bylae J: 

TELLilfGS GROEP 1: KOHTROLEGROEP 
VT = Voortoets 
NT = Natoets 

VERAJIDERLIKE 

Daaglikse probleme: 
Frekwensie 
Akkumulatiewe intensiteit 

Lewenstyl 

Haatskaplike ondersteuning: 
Behoeftebevrediging 
Sosiale kontak 

Haatskaplike funksionering: 
Satisfaksievlak 
Frustrasievlak 
Angs, ambivalensie en 
onsekerheid (AAO): 
AAO (Positiewe swaai) 
AAO (Negatiewe swaai) 

Self evaluering van 
kennis en vaardigheid 

Skaal vir algemene 
tevredenheid 

*Stressimptome: 
Frekwensie 
Akkumulatiewe frekwensie 

VT 

59 
155 

0 

9 
8 

31 
2,35 

6 
10 

9 

86 

23 
101 

VK 

NT 

53 
115 

20 

10 
7 

38 
1,68 

4 
8 

31 

76 

21 
82 

KOHTROLEGROEP 

T 0 B 

VT NT VT NT VT NT 

108 119 40 110 94 28 
188 171 57 195 155 51 

0 20 25 30 0 0 

16 16 18 22 11 14 
8 7 4 8 6 5 

50 57 81 80 52 58 
1,28 1,07 0,44 0,30 1,15 0,47 

4 2 2 8 0 4 
8 2 24 16 0 6 

27 24 61 62 21 29 

44 41 30 27 59 44 

3 6 2 0 8 11 
10 23 8 0 28 37 

* Tellings van stressimptome verwys slegs na die frekwensies van simptome 
wat een of meer keer per week voorgekom bet. 



Bylae K: 

VT = Voortoets 
NT = Natoets 

VERANDERLIKE 

Daaglikse probleme: 
Frekwensie 
AkkuJmlatiewe intensiteit 

Lewenstyl 

Maatskaplike ondersteuning: 
Behoeftebevrediging 
Sosiale kontak 

Maatskaplike funksionering: 
Satisf aksievlak 
Frustrasievlak 
Angs, ambivalensie en 
onsekerheid ( AAO) : 
AAO (Positiewe swaai) 
AAO (Hegatiewe swaai) 

Self evaluering van 
kennis en vaardigheid 

Skaal vir algemene 
tevredenheid 

tStressimptome: 
Frekwensie 
AkkuJmlatiewe f rekwensie 
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L J 

VT NT VT NT 

20 22 49 39 
53 50 99 66 

20 75 95 85 

21 23 26 24 
9 9 10 4 

49 54 46 56 
0,53 0,44 1,37 0,55 

10 4 20 8 
4 8 6 6 

72 90 47 82 

39 46 52 35 

10 14 19 20 
32 54 75 79 

TELLINGS GROEP 2 

GROEP 2 

R N I B 0 

VT NT VT NT VT BT VT NT VT 

71 121 20 8 45 52 35 36 51 
85 164 43 14 95 97 82 52 91 

5 75 0 110 65 95 0 70 60 

28 28 21 23 17 22 15 21 22 
12 11 10 11 7 15 8 15 7 

82 81 48 80 60 81 47 64 42 
0,43 0,54 1,33 0,30 1,15 0,54 1,43 0,94 1,67 

4 10 0 0 8 2 6 0 12 
6 8 0 0 10 16 6 0 12 

75 82 74 79 37 61 40 67 61 

47 16 41 25 59 28 67 13 64 

6 16 4 10 13 19 17 9 53 
30 71 14 31 45 69 71 29 15 

t Tellings van stressimptome verwys slegs na die frekwensies van simptome wat een of meer keer per week 
voorgekom bet. 

NT 

25 
34 

80 

24 
10 

66 
0,52 

4 
4 

69 

22 

4 
1 



Bylae L: 

VT = Voortoets 
NT = Natoets 

VERANDERLIKE 

Daaglikse probl!!Jle: 
Frekwensie 
Akkulmlatiewe intensiteit 

Levenstyl 

Maatskaplike ondersteuning: 
Behoeftebevrediging 
Sosiale kontak 

Maatskaplike funksionering: 
Satisfaksievlak 
Frustrasievlak 
Angs, aJlbivalensie en 
onsekerheid ( AAO): 
AAO (Positiewe swaai) 
AAO (Negatiewe swaai) 

Self evaluering van 
kennis en vaardigheid 

Skaal vir algemene 
tevredenheid 

*Stressillptome: 
Frekwensie 
Akkumulatiewe frekwensie 
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G K 

VT NT VT 

72 54 32 
94 79 52 

0 95 55 

11 18 15 
13 18 7 

71 79 71 
0,85 0,48 0,45 

6 6 6 
8 12 16 

37 100 14 

46 12 38 

11 1 4 
45 3 12 

m.LilfGS GROEP J 

GROEP J 

M R 

NT VT NT VT NT VT 

15 80 74 71 26 46 
17 194 117 102 26 79 

70 65 120 20 110 65 

10 15 25 23 26 19 
1 6 14 10 11 5 

54 52 75 52 75 55 
0,96 1,21 0,31 0,90 0,29 0,91 

4 8 6 8 6 14 
8 6 22 6 4 12 

64 31 73 14 82 21 

35 51 26 42 16 47 

0 14 7 11 0 12 
0 49 22 38 0 38 

T v i B 

NT VT NT VT NT VT NT 

42 79 64 113 62 58 58 
64 170 139 149 70 72 66 

80 0 50 80 100 0 0 

21 15 23 18 25 16 23 
9 9 13 15 16 8 12 

50 55 67 72 72 45 77 
0,28 1,29 0,24 0,79 0,28 1,22 0,23 

12 6 6 0 0 10 2 
12 6 8 10 0 6 12 

74 53 91 51 72 42 77 

39 65 23 47 19 58 34 

7 21 0 6 0 21 1 
21 82 0 18 0 87 3 

* Tellings van stressimptome verwys slegs na die frekwensies van simptome wat een of meer keer per week voorgekom bet. 
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BYLAEM 

STATISTIESE GEGEWENS: STRES BY KLleNTE EN NIE-KLieNTE 

(Kyk HOOFSTUK 3) 
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Bylae M: 

Tabel M-1: Lewensgebeure (nie-kliente) 

ITEM 

WERK: 
5. Het probleme met werkshoof 

ervaar 

8. Omstandighede by die werk 
versleg 

9. Werkslading vermeerder drasties 

HUWELIK: 
22. Verhouding met huweliksmaat 

verswak (Nie verlaat/geskei) 

26. Probleme met skoonouers 

GESIN: 
40. 'n Ernstige argument tussen 

gesinslede anders as met 
huweliksmaat 

41. 'n Verandering in die gereeldheid 
van f amiliebyeenkomste 

42. Familielid kom tot sterwe 

WONING: 
47. Kan nie aan die huis verbeter al 

al is dit noodsaaklik 

REGSAANGELEENTHEDE: 
so. Was in motorongeluk (nie beseer nie) 

FINANSIES: 
60. Gaan 'n groot huurkoop aan 

63. Finansiele/eiendom verlies 

66. Kry nie die verwagte verhoging in 
inkomste waarop gehoop is nie 

67. Kon nie 'n beplande vakansie 
onderneem nie 

VRYETYDSBESTEDING: 
69. Troeteldier gaan dood 

N ~ 
0 

9 17,3 

12 25,0 

17 36,5 

6 11,5 

6 11,5 

8 15,3 

16 30,7 

18 34,7 

18 34,5 

5 9,5 

9 17,3 

7 13,4 

15 28,8 

15 28,8 

12 23,0 
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VRIENDSKAP: 
70. Verbreek 'n verhouding met vriende 10 19,1 

GESONDHEID: 
72. Per soon ondervind 'n f isiese siekte 14 27,4 

73. Beserings opgedoen 15 28,9 

75. In hospitaal opgeneem 15 28,8 

76. 'n Gesinslid word ernstig siek 11 21,3 

77. 'n Familielid word ernstig siek 11 21,3 

KR.ISIS: 
78. 'n Kris is gebeur met 'n gesinslid 6 11,5 

79. 'n Krisis gebeur met 'n familielid 12 23,1 

Tabel M-2: Beskrywende statistiek van lewensgebeuretotale. 

VERANDERLIKES 

LGF LGA LGI 

Steekproef grootte 52 52 52 

Gemiddeld 7,87 14,14 1,67 

Mediaan 6,0 10 1,68 

Variansie 37,1 182,32 0,43 

Standaardafwyking 6,09 13,5 0,66 

Kleinste waarde o,o o,o o,o 

Grootste waarde 26,0 68,0 3,0 

Onderste kwartiel 3,5 6,0 1,16 

Boonste kwartiel 11,0 19,5 2,06 

Skeefheid 1,27 1,92 -0,13 
(Gestandaardiseerd) (3,58) (5,64) (-0,38) 

Kurtose 1,18 4,31 0,37 
(Gestandaardiseerd) (1,74) (6,35) (0,55) 
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Tabel M-3: Daaglikse probleme soos ervaar deur nie-kliente 

ITEMS 

FINANSIES EN BESITTINGS: 
1. Om iets te verle of te verloor 

8. Nie genoeg geld vir klere nie. 

10. Bekommerd oar inkomste 

12. Bekommerd oor geld vir noodgevalle 

13. remand skuld u geld 

15. Besparing op elektrisiteit/ 
water ens. 

45. Finansiele sekuriteit 

70. Stygende pryse van algemene 
ware 

TOEKOMSVISIE: 
5. Kommerwekkende gedagtes oar 

die toekoms 

24. Wonder of bekommerd wees oar 
die sin van die lewe 

113. Bekommerd oor die 
gebeure in die nuus 

119. Bekommerd oar die politieke 
veranderinge in die land 

120. Bekommerd oor eie toekoms/ 
toekoms van nageslag 

INTERPERSOONLIKE VERHOUDINGS: 
2. Moeilike bure 

GESONDHEID en GEWOONTES: 
7. Bekommerd oar die gesondheid 

van 'n gesinslid 

PROBLEEMOPLOSSING: 
26. Sukkel om besluite te neem 

Beleef as: 
Redelik/baie erg 

N % 

12 23,0 

12 23,3 

16 30,8 

15 28,9 

12 23,0 

12 23,0 

11 21,2 

28 53,9 

21 40,4 

12 23,0 

17 32,7 

25 48,1 

24 46,1 

16 30,7 

14 26,9 

11 21,1 
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DRUK/SPANNING: 
19. Te veel verantwoordelikhede 11 21,2 

25. Sukkel om te ontspan 11 21,2 

78. Oorlaai met verantwoordelikhede 
vir gesin 11 21,2 

TYDSBESTUUR: 
40. Om te moet wag 15 28,8 

FISIESE OMGEWING: 
116. Die verkeer in die buurt 12 23.1 

Tabel M-4: Beskrywende statistiek van daaglikse probleme 

VERANDERLIKES 

DPF DPA DPI 

Steekproef grootte 52 52 52 

Gemiddeld 38,64 62,25 1,53 

Mediaan 39,0 54,0 1,38 

Variansie 478,0 2212,31 0,32 

Standaardafwyking 21,86 47,04 0,56 

Kleinste waarde 0 0 0 

Grootste waarde 92,0 272,0 3,0 

Onderste kwartiel 18,5 27,0 1,15 

Boonste kwartiel 56,5 93,0 1,81 

Skeefheid 0,22 1,8 0,68 
(Gestandaardiseerd) (0,66) (5,3) (2,0) 

Kurtose -0,75 6,27 1,16 
(Gestaandardiseerd) (-1,1) (9,24) (1,7) 
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Tabel M-5: Voorkoms van stressimptome by nie-kliente 

ITEM 

EMOSIONELE SIMPTOME 

1. Oor die algemeen geirriteerd, 
opgewonde of teneergedruk 

4. Onstabiele (wisselende) emosies 

5. Voel lus om te huil of te 
hardloop en weg te kruip 

9. Verloor die vermoe 
om die lewe te geniet 

10. Emosioneel gespanne, gevoel 
van hoogs gespannendheid 

26. Voel aggressief, bakleierig 
en opstandig 

FISIESE SIMPTOME 

2. Hartkloppings 

3. Droe keel en mond 

7. Swakheid en duiseligheid 

8. Word maklik moeg 

16. Probleme met slaap 

18. Oormatige sweet 

19. Het gereeld die behoefte om 
te urineer 

20. Slegte spysvertering, naarheid 
op die maag of diaree 

21. Hoofpyne 

22. Menstruele probleme 

Simptoom is 
een of meer keer 
per week aanwesig 

N % 

13 25,0 

8 15,3 

8 15,3 

9 17,5 

12 23,1 

6 12,0 

6 12,0 

8 15,3 

11 21,1 

17 32,7 

9 17,2 

11 21,1 

12 25,0 

6 12,0 

16 30,7 

0 0 
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23. Pyn in die nek of laer 
rug 12 

24. Ver lies aan eetlus of oormatige 
eetlus 7 

GEDRAGSIMPTOME 

6. Onvermoe om te konsentreer 8 

11. Bewerasie of senuagtige 
-

aanwensels 7 

12. Skrik maklik 9 

13. Hoe-, senuagtige lag 2 

14. Hakkel of ander spraakprobleme 2 

15. Kners op die tande 3 

17. Ooraktiwiteit of onvermoe 
om te ontspan en stil 
te sit 14 

25. Nagmerries 2 

Tabel M-6: Beskrywende statistiek van stressimptome by 

nie-kliente 

VERANDERLIKES 

SF SAF 

Steekproef grootte 52 52 

Gemiddeld 9,9 23,0 

Mediaan 9,5 17 

Variansie 45,97 437,77 

standaardafwyking 6,78 20,92 

Kleinste waarde 0 0 

Grootste waarde 24 90 

Onderste kwartiel 4 8 

23,0 

13,5 

15,4 

13,5 

17,4 

3,8 

3,8 

5,9 

26,9 

3,8 
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Boonste kwartiel 16 34,5 

Skeefheid 0,2 1,26 
(Gestandaardiseerd) (0,59) (3,71) 

Kurtose -1,02 1,47 
(Gestandaardiseerd) (-1,5) (2,16) 

Tabel M-7: Bantering van stres (aanpassing) deur nie-kliente 

Meganisme: Gebruik strategie: 
Aanpassing Selde of nooit 

N % 

1. Sit en dink 22 42,3 

2. Huil saam met vriende 44 84,7 

3. Word kwaad vir die mense of 
dinge wat die probleem 
veroorsaak het 24 46,2 

4. Laat gevoelens uitkom deur met 
naby vriende te praat 29 55,8 

5. Praat oor gevoelens met 
baie vriende 44 84,7 

6. Gaan weer en weer oor die 
probleem in gedagtes en probeer 
dit te verstaan 14 26,9 

7. Leer iets uit elke moeilike 
situasie 15 28,8 

8. Praat met iemand wat iets aan 
die probleem kan do en 27 52,0 

9. Probeer om simpatie en begrip 
van iemand anders te kry 42 80,8 
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Tabel M-8: Hantering van stres (wanaanpassing) deur nie-kliente 

Strategie: Gebruik strategie: 
Wanaanpassing Gereeld/baie gereeld 

N % 

1. Probeer om nie oor die 
probleem te dink nie 11 21,2 

2. Word stil (teruggetrokke) 11 21,2 

3. Gaan voort asof niks gebeur 
het nie 7 13,5 

4. Hou gevoelens vir homself 12 23,1 

5. Vermy ander mense 9 17,3 

6. Hou voor asof by braaf is 7 13,5 

7. Voortdurend bekommerd 9 17,3 

8. Slaap sleg/slaaploos 7 13,4 

9. Wys nie tranejhartseer nie 
(steek gevoelens weg) 16 30,8 

10. Wens dat dit wat gebeur het 
verander kan word 15 28,9 

11. Het f antasiee (drome) en wense 
oor hoe dinge anders kon gewees 
het 15 28,9 

Tabel M-9: Hantering van stres: Lewenstyl 

strategie: N £,, 
0 

Lewenstyl 

1. Voel dat hy/sy nie deur 
gesin/f amilie ondersteun 
word nie 6 11,6 

2. Het nie 'n stokperdjie wat 
aktief beoef en word nie 28 53,8 

3. Behoort nie aan 'n sosiale/ 
aktiwiteits/kerkgroep 
wat ten minste een keer per 
maand bymekaar kom nie 28 53,8 
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4. Is nie binne die ideale 
liggaamsgewig vir ouderdom 
en lengte nie 20 38,5 

5. Deen nie ontspannings-· 
oef eninge nie 45 86,5 

6. Deen nie f isiese oef ening 
van 30 minute of langer op 
'n keer nie 37 71,2 

7. Het nie 'n plek in die huis 
waar hy/sy kan ontspan of 
alleen kan wees nie 20 38,5 

8. Maak nie gereeld van 
tydsbestuurtegnieke gebruik 
nie 18 34,6 

9. Nuttig slegs een gebalanseerde 
maaltyd per dag 24 46,2 

10. Deen nooit iets wat geniet word 
en "net vir jouself" nie 18 35,3 

11. Rook meer as 10 sigarette 
per dag 17 32,7 

12. Neem drie of meer aande per week 
medikasie/ander middels(soos 
alkohol) om te help om te slaap 4 7,9 

13. Neem drie of meer dae per week 
medikasie/ander middels(soos 
alkohol) om spanning te verminder 6 11,8 
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Tabel M-10: Beskrywende statistiek van aanpassingsmeganismes by 

nie-kliente 

VERANDERLIKES 

HAF LST 

Steekproef grootte 52 52 

Gemiddeld 88,21 48,37 

Media an 88,0 50,0 

Variansie 71,58 750,71 

Standaardafwyking 8,46 27,4 

Kleinste waarde 65 0 

Grootste waarde 104 105 

Onderste kwartiel 82 30 

Boonste kwartiel 93,5 67,5 

Skeefheid -0,18 -0,04 
(Gestandaardiseerd) (-0,52) (-0,11) 

Kurtose 0,06 -0,56 
(Gestandaardiseerd) (0,09) (-0,82) 

Tabel M-11: Ondersteuning: Praktiese hulp by nie-kliente 

Hulpbron Kry nie PRAKTIESE 
HULP nie 

N % 

1. Kry nie praktiese hulp van 
'n eggenoot/saamleefmaat 15 28,8 

2. Kry nie hulp van familie 
wat elders woon nie 18 34,6 

3. Kry nie praktiese hulp 
van vriende nie 20 38,4 

4. Kry nie hulp van bure nie 26 50,0 
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5. Kry nie hulp van ander 
bekendes nie 24 46,2 

6. Kry nie hulp van 'n kerk 
en ander organisasies in die 
om gewing nie 32 61,5 

Tabel M-12: Bevrediging van behoefte aan ondersteuning van 
nie-kliente 

Aanwesig: 
Nooit of heel selde 

Item 
N ,!l,, 

0 

1. remand wat in dieself de 
sake belang stel 7 13,4 

2. remand wat van die 
respondent afhanklik is en 
na hom/haar opsien 7 13,4 

3. remand na wie die respondent 
gereeld vir raad en troos kan 
gaan 6 11,5 

4. remand met wie die respondent 
vertroulik kan gesels 5 9,6 

5. remand met wie die respondent 
kan gesels wanneer hy/sy 
alleen voel/ geselskap 
nodig het 4 5,7 

6. Werk/posisie waarin die respon-
dent belangrik voel (dit sluit 
verenigingslewe in) 9 17,6 



301 

Tabel M-13: Sosiale kontak van nie-kliente 

Persone met wie sosiaal Nooit of geringe 
kontak gemaak word kontak 

N % 

1. Kontak met kollegas buite 
werksituasie 42 80,7 

2. Mense in buurt (nie normale 
kerkdienste nie) 30 57,7 

3. Familie buite die 
huishouding 9 17,3 

4. Mense waarmee daar saam aan 
ontspanningsaktiwiteite 
deelgeneem word 42 80,7 

5. Mense wat saam met 
respondent aan verenigings/ 
klubs behoort 44 84,6 

6. Mense in godsdienslewe 20 38,4 

7. Vriende 18 34,6 

Tabel M-14: Lewensgebeure wat deur kliente ervaar word 

LEWENSGEBEURE: Nie-kliente Kliente 
Beleef as 
Redelik erg en % 9-,, 

0 

baie erg 

WERK: 
8. Omstandighede by die werk 9,6 20,6 

versleg 

9. Werkslading vermeerder drasties 21,1 24,1 

11. Hou op werk vir 'n lang tyd 1,9 24,1 
(nie aftrede of af danking) 

HUWELIK: 
22. Verhouding met huweliksmaat 5,7 24,1 

verswak (Nie verlaat/geskei) 
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GESIN: 
40. 'n Ernstige argument tussen 

gesinslede anders as met 
huweliksmaat 

42. Familielid kom tot sterwe 

REGSAANGELEENTHEDE: 
52. Persoon is aangekla van 'n 

oortreding waarvoor gevangenis
straf opgele kan word 

54. Gearresteer 

57. Skuldig bevind op 'n klag 

FINANSIES: 
66. Kry nie die verwagte verhoging in 

inkomste waarop gehoop is nie 

VRYETYDSBESTEDING: 
68. Laat 'n stokperdjie/sport staan 

69. Troeteldier gaan dood 

VRIENDSKAP: 
70. Verbreek 'n verhouding met vriende 

GESONDHEID: 
75. In hospitaal opgeneem 

77. 'n Familielid word ernstig siek 

KRISIS: 
78. 'n Krisis gebeur met 'n gesinslid 

7,6 24,1 

21,2 14,9 

0 36,7 

0 26,4 

0 31,0 

17,3 21,8 

0 22,9 

11,5 22,9 

7,6 28,7 

17,3 20,6 

13,5 21,8 

11,5 21,8 

Tabel M-15: Beskrywende statistiek van lewensgebeuretotale vir 

kliente. 

VERANDERLIKES 

LGF LGA LGI 

N-Kl Kl N-Kl Kl N-Kl Kl 

Steekproef grootte 52 87 52 87 52 87 

Gemiddeld 7,87 16,61 14,14 32,41 1,67 1,79 

Mediaan 6,0 15,0 10 25 1,68 1,84 
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Variansie 37,1 126,82 182,32 661,80 0,43 0,38 

Standaardafwyking 6,09 11,26 13,5 25,73 0,66 0,62 

Kleinste waarde o,o o,o 0,0 o,o o,o o,o 

Grootste waarde 26,0 50,0 68,0 98 3,0 2,9 

Onderste kwartiel 3,5 8,0 6,0 13 1,16 1,38 

Boonste kwartiel 11,0 23,00 19,5 48 2,06 2,28 

Skeefheid 1,27 0,7 1,92 0,98 -0,1 -0,6 
(Gestandaardiseerd) (3,6) (2,9) (5,6) (3,7) -0,4 -2,4 

Kurtose 1,18 0,09 4,31 0,1 0,4 0,6 
(Gestandaardiseerd) (1,7) (0,2) (6,4) (0,2) (0,6 (1,2 

Tabel M-16: Daaglikse probleme soos ervaar deur kliente 

DAAGLIKSE PROBLEME: Nie-kliente 
Beleef as redelik erg en 
baie erg % 

FINANSIES EN BESITTINGS: 
1. Om iets te verle of te verloor 23,0 

8. Nie genoeg geld vir klere nie. 23,3 

9. Nie genoeg geld vir behuising nie 13,5 

10. Bekommerd oor inkomste 30,8 

11. Bekommerd oor hoe om lenings/ 
krediet te kry 7,7 

12. Bekommerd oor geld vir noodgevalle 28,9 

13. remand skuld u geld 23,1 

35. Nie genoeg geld vir basiese 
benodighede (kos, klere, 
behuising) nie 19,2 

43. Nie genoeg geld vir mediese 
versorging nie 15,4 

45. Finansiele sekuriteit 21,2 

Kliente 

% 

34,4 

25,5 

25,2 

42,5 

25,3 

34,4 

28,7 

24,1 

24,1 

25,6 
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70. stygende pryse van algemene 
ware 53,9 56,3 

105. Vervoerprobleme 13,5 31,0 

106. Nie genoeg geld vir 
vervoer nie 15,4 27,6 

107. Nie genoeg geld vir sport 
en ontspanning nie. 13,5 21,8 

TOEKOMSVISIE: 
5. Kommerwekkende gedagtes oor 

die toekoms 40,4 65,5 

6. Gedagtes oor die dood 19,2 34,4 

24. Wonder of bekommerd wees oor 
die sin van die lewe 23,1 36,7 

30. Bekommerd oor die sekuriteit wat 
die werk bied 11,5 27,6 

31. Bekommerd oor aftrede 15,3 29,9 

113. Bekommerd oor die 
gebeure in die nuus 32,7 28,7 

119. Bekommerd oor die politieke 
veranderinge in die land 48,1 43, 7 . 

220. Bekommerd oor eie toekoms/ 
toekoms van nageslag 46,1 49,4 

INTERPERSOONLIKE VERHOUDINGS: 
42. Eensaamheid 15,3 41,3 

44. Bang wees vir konfrontasie 17,3 40,2 

47. onvermoe om teenoor ander 
uit te druk 9,6 24,1 

52. Vrees vir verwerping 1,9 32,1 

68. Uitbuiting deur ander 17,3 36,7 

76. Probleme met geliefde 9,8 24,1 

109. Vooroordeel en diskriminasie 
van ander 5,8 22,9 

118. Bekommerd oor kinders wat 
elders woon 19,2 23,0 
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SELFBEELD: 
51. Bekommerd oor fisiese voorkoms 

81. Bekommerd oor hoe standaarde 
wat bereik moet word 

94. Nie genoeg innerlike energie 
nie 

95. Bekommerd oor innerlike 
konf likte 

96. Voel onseker oor hoe om op 
te tree 

101. Bekommerd oor eie vordering 
in die lewe 

GESONDHEID en GEWOONTES: 
7. Bekommerd oor die gesondheid 

van 'n gesinslid 

16. Rook self te veel 

17. Gebruik self te veel 
alkohol 

72. Kry nie genoeg slaap nie 

PROBLEEMOPLOSSING: 
26. Sukkel om besluite te neem 

46. Onnodige praktiese foute 

62. Om vorms in te vul 

DRUK/SPANNING: 
19. Te veel verantwoordelikhede 

25. Sukkel om te ontpan 

TYDSBESTUUR: 
38. Te veel vrye tyd 

40. Om te moet wag 

79. Te veel dinge om te doen 

11,5 21,8 

5,8 26,4 

19,3 23,0 

1,9 27,6 

5,7 34,1 

15,4 41,3 

26,9 26,4 

7,6 40,2 

0 34,4 

15,4 25,3 

21,1 28,7 

7,6 20,6 

9,6 24,1 

21,2 24,1 

21,1 48,3 

1,9 20,7 

28,8 44,8 

17,8 20,7 
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Tabel M-17: Beskrywende statistiek van daaglikse probleme 

VERANDERLIKES 

DPF DPA DPI 

N-Kl Kl N-Kl Kl N-Kl 

Steekproef grootte 52 87 52 87 52 

Gemiddeld 38,64 47,6 62,25 84,17 1,53 

Mediaan 39,0 47,0 54,0 71,0 1,38 

Variansie 478 599 2212 2752 0,32 

Standaardafwyking 21,86 24,5 47,04 52,47 0,56 

Kleinste waarde 0 1 0 2 0 

Grootste waarde 92,0 99 272,0 255,0 3,0 

Onderste kwartiel 18,5 29 27 47 1,15 

Boonste kwartiel 56,5 66 93,0 120 1,81 

Skeefheid 0,22 0,11 1,8 0,79 0,68 
(Gestandaardiseerd) 0,66 0,41 5,3 3,0 2,0 

Kurtose -0,75 -0,6 6,27 0,42 1,16 
(Gestandaardiseerd) -1,2 -1,2 9,24 0,79 1,7 

Tabel M-18: Voorkoms van stressimptome by kliente 

STRESSIMPTOME: 
Een of meer keer 
per week aanwesig 

EMOSIONELE SIMPTOME 

1. Oor die algemeen geirriteerd, 
opgewonde of teneergedruk 

4. Onstabiele (wisselende) emosies 

5. Voel lus om te huil of te 
hardloop en weg te kruip 

9. Verloor die vermoe 
om die lewe te geniet 

Nie-kliente 

% 

25,0 

15,3 

15,3 

17,5 

Kl 

87 

1,76 

1,67 

0,23 

0,48 

1 

3,0 

1,4 

2,1 

0,51 
1,94 

-0,3 
-0,6 

Kliente 

% 

53,6 

24,1 

33,4 

28,6 
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10. Emosioneel gespanne, gevoel 
van hoogs gespannendheid 

26. Voel aggressief, bakleierig 
en opstandig 

FISIESE SIMPTOME 

2. Hartkloppings 

3. Droe keel en mond 

7. Swakheid en duiseligheid 

8. Word maklik moeg 

16. Probleme met slaap 

18. Oormatige sweet 

19. Het gereeld die behoefte om 
te urineer 

20. Slegte spysvertering, naarheid 
op die maag of diaree 

21. Hoofpyne 

22. Menstruele probleme 

23. Pyn in die nek of laer 
rug 

24. Verlies aan eetlus of oormatige 
eetlus 

GEDRAGSIMPTOME 

6. Onvermoe om te konsentreer 

11. Bewerasie of senuagtige 
aanwensels 

12. Skrik maklik 

13. Hoe-, senuagtige lag 

14. Hakkel of ander spraakprobleme 

15. Kners op die tande 

17. Ooraktiwiteit of onvermoe 

23,1 43,7 

12,0 25,5 

12,0 11,5 

15,3 32,6 

21,1 17,1 

32,7 27,5 

17,2 29,9 

21,1 24,1 

25,0 35,6 

12,0 22,2 

30,7 31,0 

0 23,5 

23,0 24,0 

13,5 31,0 

15,4 25,2 

13,5 28,6 

17,4 28,7 

3,8 14,8 

3,8 6,9 

5,9 20,6 
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te sit 

25. Nagmerries 
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26,9 37,8 

3,8 18,3 

Tabel M-19 : Beskrywende statistiek van stressimptome by kliente 

VERANDERLIKES 

SF SAF 

N-Kl Kl N-Kl Kl 

Steekproef grootte 52 87 52 87 

Gemiddeld 9,9 13,8 23,0 35,5 

Mediaan 9,5 15 17 30 

Variansie 45,97 45,32 437,77 701,18 

Standaardaf wyking 6,78 6,73 20,92 26,48 

Kleinste waarde 0 0 0 0 

Grootste waarde 24 25 90 119 

Onderste kwartiel 4 9 8 13 

Boonste kwartiel 16 20 34,5 51 

Skeefheid 0,2 -0,3 1,26 0,87 
(Gestandaardiseerd) (0,59) (-1,2) (3,71) (3,3) 

Kurtose -1,02 -0,9 1,47 0,37 
(Gestandaardiseerd) ( -1,5) (-1,8) (2,16) (0,7) 
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Tabel M-20: Hantering van stres (aanpassing) deur nie-kliente en 
kliente 

Meganisme: Gebruik strategie: 
Aanpassing Selde of nooit 

Nie-Kliente Kliente 
% % 

1. Sit en dink 42,3 20,7 

2. Huil saam met vriende 84,7 80,4 

3. Word kwaad vir die mense of 
dinge wat die probleem 
veroorsaak het 46,2 25,2 

4. Laat gevoelens uitkom deur met 
naby vriende te praat 55,8 51,7 

5. Praat oor gevoelens met 
baie vriende 84,7 81,6 

6. Gaan weer en weer oor die 
probleem in gedagtes en probeer 
dit te verstaan 26,9 18,8 

7. Leer iets uit elke moeilike 
situasie 28,8 19,5 

8. Praat met iemand wat iets aan 
die probleem kan doen 52,0 47,1 

9. Probeer om simpatie en begrip 
van iemand anders te kry 80,8 58,6 
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Tabel M-21: Hantering van stres (wanaanpassing) deur nie-kliente 

strategie: Gebruik strategie: 
Wanaanpassing Gereeld/baie gereeld 

Nie- Kliente 
kliente 

% 9.,-
0 

1. Probeer om nie oor die 
probleem te dink nie 21,2 22,9 

2. Word stil (teruggetrokke) 21,2 43,6 

3. Gaan voort asof niks gebeur 
het nie 13,5 24,1 

4. Hou gevoelens vir homself 23,1 54,0 

5. Vermy ander mense 17,9 26,4 

6. Hou voor asof hy braaf is 13,5 21,8 

7. Voortdurend bekommerd 17,3 50,6 

8. Slaap sleg/slaaploos 13,4 29,8 

9. Wys nie trane/hartseer nie 
(steek gevoelens weg) 30,8 42,5 

10. Wens dat dit wat gebeur het 
verander kan word 28,9 63,2 

11. Het f antasiee (drome) en wense 
oor hoe dinge anders kon gewees 
het 28,9 49,4 

Tabel M-22: Hantering van stres: Lewenstyl 

strategie: Nie- Kliente 
Lewenstyl kliente 

% % 

1. Voel dat hy/sy nie deur 
gesin/f amilie ondersteun 
word nie 11,6 31,4 

2. Het nie 'n stokperdjie wat 
aktief beoef en word nie 53,8 54,7 
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3. Behoort nie aan 'n sosiale/ 
aktiwiteits/kerkgroep 
wat ten minste een keer per 
maand bymekaar kom nie 53,8 66,3 

4. Is nie binne die idea le 
liggaamsgewig vir ouderdom 
en lengte nie 38,5 34,9 

5. Doen nie ontspannings-
oef eninge nie 86,5 72,4 

6. Doen nie f isiese oef ening 
van 30 minute of langer op 
'n keer nie 71,2 59,8 

7. Het nie 'n plek in die huis 
waar hy/sy kan ontspan of 
alleen kan wees nie 38,5 29,9 

8. Maak nie gereeld van 
tydsbestuurtegnieke gebruik 
nie 34,6 26,4 

9. Nuttig slegs een gebalanseerde 
maaltyd per dag 46,2 47,1 

10. Doen nooit iets wat geniet word 
en "net vir jouself" nie 35,3 26,4 

11. Rook meer as 10 sigarette 
per dag 32,7 84,6 

12. Neem drie of meer aande per week 
medikasie/ander middels(soos 
alkohol) om te help om te slaap 7,9 32,5 

13. Neem drie of meer dae per week 
medikasie/ander middels(soos 
alkohol) om spanning te verminder 11,8 35,6 
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Tabel M-23: Beskrywende statistiek van aanpassingsmeganismes: 

nie-kliente en kliente 

VERANDERLIKES 

HAF LST 

N-Kl Kl N-Kl Kl 

Steekproef grootte 52 87 52 87 

Gemiddeld 88,21 85,18 48,37 30,33 

Mediaan 88,0 85 50,0 30 

Variansie 71,58 119,87 750,71 979,09 

Standaardaf wyking 8,46 10,95 27,4 31,29 

Kleinste waarde 65 52 0 0 

Grootste waarde 104 125 105 105 

Onderste kwartiel 82 80 30 0 

Boonste kwartiel 93,5 92 67,5 55 

Skeefheid -0,18 -0,02 -0,04 0,65 
(Gestandaardiseerd) -0,52 -0,08 -0,11 2,47 

Kurtose 0,06 2,45 -0,56 -0,69 
(Gestandaardiseerd) 0,09 4,67 -0,82 -1,31 

Tabel M-24: Ondersteuning: Praktiese hulp by nie-kliente en 
kliente 

Hulpbron Kry nie PRAKTIESE 
HULP nie 

Nie-kliente Kliente 
% % 

1. Kry nie praktiese hulp van 
'n eggenoot/saamleefmaat 28,8 55,8 

2. Kry nie hulp van f amilie 
wat elders woon nie 34,6 61,6 

3. Kry nie praktiese hulp 
van vriende nie 38,4 37,2 
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4. Kry nie hulp van bure nie 50,0 76,8 

5. Kry nie hulp van ander 
bekendes nie 46,2 48,9 

6. Kry nie hulp van 'n kerk 
en ander organisasies in die 
omgewing nie 61,5 58,1 

Tabel M-25: Bevrediging van behoefte aan ondersteuning van 
nie-kliente en kliente 

Aanwesig: 
Nooit of heel selde 

Item 
Nie- Kliente 
kliente 

% ~ 0 

1. remand wat in dieselfde 
sake belang stel 13,4 38,7 

2. remand wat van die 
respondent afhanklik is en 
na hom/haar opsien 13,4 33,7 

3. remand na wie die respondent 
gereeld vir raad en troos kan 
gaan 11,5 43,1 

4. remand met wie die respondent 
vertroulik kan gesels 9,6 36,5 

5. remand met wie die respo~dent 
kan gesels wanneer hy/sy 
alleen voel/ geselskap 
nodig het 5,7 29,0 

6. Werk/posisie waarin die respon-
dent belangrik voel (dit sluit 
verenigingslewe in) 17,6 41,2 
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Tabel M-26: Sosiale kontak van kliente 
-

Persone met wie sosiaal Nooit of geringe 
kontak gemaak word kontak 

-

Nie- Kliente 
kliente 

% % 

1. Kontak met kollegas buite 
werksituasie 80,5 55,3 

2. Mense in buurt (nie normale 
kerkdienste nie) 57,7 63,5 

-

3. Familie buite die 
huishouding 17,3 43,5 

4. Mense waarmee daar saam aan 
ontspanningsaktiwiteite 
deelgeneem word 80,7 67,1 

5. Mense wat saam met 
respondent aan verenigings/ 
klubs behoort 84,6 65,9 

6. Mense in godsdienslewe 38,4 77,6 

7. Vriende 34,6 47,6 
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