
HOOFSTUK 1

INLEIDING TOT DIE STUDIE

1.1 AGTERGROND VAN DIE PROBLEEM

Volgens King en Botha (1997:107-108) word werksbevrediging in maatskaplike werk

dikwels as vanselfsprekend aanvaar.  Daar word geredeneer dat persone wat die keuse

uitoefen om die professie te beoefen, dit om altruïstiese redes doen.  Die veronderstelling is dus

dat maatskaplike werkers noodwendig werksbevrediging sal put uit die bydrae wat hul tot die

verbeterde maatskaplike funksionering van gemeenskappe, groepe en individue sal lewer.

Motiveringsfaktore wat ’n belangrike rol in maatskaplike werkers se algemene funksionering

speel, beïnvloed ook hul werksbevrediging.  Heelwat van hierdie faktore behoort op

bestuursvlak hanteer te word en daarom is dit belangrik dat maatskaplikewerkbestuurders

bewus moet wees van watter motiveringsfaktore werksbevrediging by die maatskaplike

werkers bewerkstellig (Ehlers, 1994:39; King & Botha, 1997:107-08 en Van Dyk, 1987:268).

Ehlers (1994:1) wys daarop dat maatskaplike werkers toenemend gekonfronteer word met die

hoë eise wat die professie aan hulle stel.  Werkloosheid, armoede, verwaarlosing, seksuele

misdrywe en kriminele oortredings neem toe, terwyl subsidies, fondse en finansiële bystand

moeilik bekombaar word.  Die groter eise bemoeilik die taak van die maatskaplike werkers

wat daartoe lei dat hulle frustrasies in hulle werk ondervind.  Hierdie frustrasies gee weer

aanleiding tot ongemotiveerdheid en werksontevredenheid.

Volgens Herzberg kan sy twee-faktor-motiveringsteorie, naamlik intrinsieke- en ekstrinsieke

faktore ’n groot invloed op die werksbevrediging van maatskaplike werkers uitoefen.  In

hierdie verband behoort maatskaplikewerkbestuurders eers te sorg dat die ekstrinsieke faktore

wat werksontevredenheid veroorsaak uit die weg geruim word alvorens die intrinsieke faktore

aangewend kan word om groter werksbevrediging te verskaf.  Maslow het baanbrekerswerk

verrig om te verklaar waarom werkers gemotiveer word om behoeftes te bevredig.  Maslow
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se behoeftehierargie gaan van die standpunt uit dat mense gemotiveer word deur hul strewe om

hul behoeftes te bevredig, met ander woorde, mense werk harder indien die een of ander

behoefte daardeur bevredig kan word (Van Niekerk, 1987:149-153).

Volgens Conradie (1998:1) en Higgs (1987:1) is dit duidelik dat die selfverwesenliking en

werksbevrediging wat maatskaplike werkers in hul werk ondervind, al hoe belangriker raak.

Maatskaplike werkers se ervaring van werksbevrediging is van kardinale belang omdat dit nie

net belangrik is vir die kwaliteit van dienslewering aan die kliëntsisteem nie, maar ook vir die

lewenskwaliteit van die maatskaplike werker self.

Cronje, Du Toit en Motlatla (2000:161) is van mening dat bestuurders met en deur mense

werk om die organisasie se doelwitte te bereik.  Mense is egter kompleks en dikwels

irrasioneel in hul gedrag.  Dit is dus belangrik dat bestuurders die motief van die werkers se

optredes verstaan ten einde hul beter tot die bereiking van die organisasie se doelwitte te

beïnvloed.  Volgens Cronje et al. (2000:161) is produktiwiteit ’n funksie van werkers se gedrag

en dit volg na suksesvolle beïnvloeding van gedrag wat as die sleutel tot hoë produktiwiteit

bekend staan.

Brevis, Ngambi, Vrba en Naiker (2002:344) gaan van die standpunt uit dat motivering een van

die faktore is wat direk die werker se prestasie direk affekteer.  Bestuurders kan dus ’n

belangrike rol speel om die werker tot beter prestasie te motiveer.  Bogenoemde outeurs is van

mening dat mense gemotiveer is om iets te doen en in belang van hulself op te tree.  Indien ’n

werker verseker is dat sy belange by die van die organisasie aansluit, sal hy gemotiveer wees

om die organisasie se doelwitte te bereik.  In hierdie verband kan

maatskaplikewerkbestuurders ’n werksomgewing skep waar die belange van maatskaplike

werkers en die belange van die welsynsorganisasie ooreenstem.  Weihrich en Koontz

(1993:460) sluit hierby aan en meld dat bestuurders kennis moet dra van die menslike- en

motiveringsfaktore wat by die werkers voorkom ten einde gesamentlike doelwitte te bereik.

Longenecker en Pringle (1984:413) en Gibson, Ivancevich en Donnelly (1994:145)
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beklemtoon dit dat hoogs gemotiveerde werkers ’n groot verskil in ’n organisasie maak.

Bestuurders verkies ook positiewe gemotiveerde werkers omdat hierdie werkers daarna streef

om die beste wyse te vind om te presteer.  Gemotiveerde werkers is daarin geïnteresseerd om

’n hoë kwaliteit produksie te lewer.  Hulle vorm deel van die werkerskorps, is behulpsaam,

ondersteunend en moedig kollegas aan in hul werk.  Ten spyte van bogenoemde stelling vra

Callahan, Fleenor en Knudson (1986:80-81) die volgende vrae wat betrekking het op die

motivering van die werkers, naamlik of dit wel so eenvoudig is om werkers te motiveer, wil die

werkers dalk net erkenning hê of kan daar net gesê word “sy lewer goeie werk” sonder enige

vergoeding?

Skidmore (1995:181) is van mening dat sekere personeellede met meer entoesiasme en ywer

werk terwyl ander teen ’n slakkepas beweeg en minder omgee vir hul werk of kliëntsisteem.

Die outeur maak ook die stelling dat daar juis begin is om op motivering en werksbevrediging

te fokus om te bepaal wat belangrik en effektief is met betrekking tot hierdie aspekte

(motivering, werksbevrediging) in die bestuur van personeel.  Skidmore (1995:181) gaan van

die standpunt uit dat dit belangrik is om te bepaal hoekom sommige maatskaplike werkers se

moraal hoog is, terwyl ander werkers ’n lae moraal in die werksituasie openbaar.  Skidmore

(1995:189-191) beklemtoon dit dat motivering en werksbevrediging bevorder word sodra die

werker en organisasie se doelwitte mekaar komplementeer.  Die werkers se motivering en

werksbevrediging word verhoog wanneer hulle die geleentheid gegee word om mense te help

om hulself te help met persoonlike, gesins- en gemeenskapsprobleme.

Volgens Van Niekerk (1987:141-143) is die bestuur van ’n organisasie en welsynsorganisasie

genoodsaak om genoegsame aandag aan die werksbevrediging van werkers te skenk.

Genoemde skrywer voer die volgende redes aan, naamlik:

• dat werkers nie slegs getrek moet word om by die organisasie aan te sluit nie, maar

ook permanent daar te bly;

• dat take wat binne die werkers se vermoë is en wat aan hul opgedra is op ’n

doeltreffende wyse verrig moet word;
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• dat werkers die geleentheid moet kry om kreatief op te tree en veranderings te inisieer;

• dat arbeidsomset aansienlik verminder kan word, 

• dat hoë onkoste wat gepaard gaan met opgeleide werkers wat die diens verlaat, vermy

kan word.

1.2 FORMULERING VAN DIE NAVORSINGSPROBLEEM

Dit blyk dat maatskaplike werkers se belewing van werksbevrediging onder andere deur

motiveringsfaktore bepaal word.  Die gebrek aan werksbevrediging hou negatiewe implikasies

in vir die maatskaplikewerkpraktyk.  Dit is dus baie belangrik om die motiveringsfaktore wat

hiertoe bydra, te identifiseer.

Motiveringsfaktore kan ’n positiewe invloed hê op die werksbevrediging van maatskaplike

werkers.  Aangesien werksbevrediging die maatskaplike werkers se funksionering beïnvloed,

is dit belangrik om hulle werksbevrediging te verhoog en instand te hou.

Na aanleiding van bogenoemde is die navorsingsprobleem aan die hand van die volgende

navorsingsvrae geformuleer:

• Hoe beleef maatskaplike werkers hul huidige werksomstandighede?

• Hoe beleef maatskaplike werkers hul maatskaplikewerkbestuurder?

• Wat is maatskaplike werkers se mening met betrekking tot die taak van die

maatskaplikewerkbestuurder ten opsigte van motivering tot werksbevrediging?

• Watter rol speel onder andere ouderdom van maatskaplike werkers in die

werksbevrediging, wat hulle uit hulle werk put?

• In watter mate het werkrotasie en bevorderingsgeleenthede ’n invloed op maatskaplike
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werkers se werksbevrediging?

• Watter rol speel maatskaplike werkers se loopbaanbeplanning ten opsigte van die

maatskaplikewerkprofessie in hul werksbevrediging?

1.3 DOELSTELLING VAN DIE NAVORSING

Die doelstelling van die ondersoek is om ’n beskrywing te gee van die  belewenis van

werksbevrediging deur grondvlak maatskaplike werkers.

1.3.1 Navorsingsdoelwitte

Die  voorafgaande doelstelling is deur middel van die volgende doelwitte bereik.

• Om deur middel van ’n literatuurstudie die motiveringsfaktore te beskryf wat

’n rol speel in werksbevrediging by maatskaplike werkers.

• Om die verband tussen motivering en werksbevrediging binne die konteks van

die funksionering van die maatskaplike werker binne die welsynsorganisasie

te beskryf.

• Om vanuit ’n empiriese ondersoek, wat deur middel van vraelyste geskied, die

grondvlak maatskaplike werker se belewenis van werksbevrediging en die rol

wat die maatskaplikewerkbestuurder daarin speel, te beskryf.

• Om na aanleiding van die bevindinge uit die empiriese ondersoek

gevolgtrekkings en aanbevelings te maak aan maatskaplikewerkbestuurders

met betrekking tot motivering as bestuurstaak in die welsynsorganisasie met die

oog op bevordering van werksbevrediging.

1.4 NAVORSINGSMETODOLOGIE

Navorsingsmetodologie verwys na die metode van navorsing en die ontwerp wat in die

navorsing gevolg word.  Dit behels ook die steekproefstrategie, steekproefeenheid en die keuse



6

van die steekproef wat gebruik word, asook die metode van data insameling.  Daar is na

elkeen afsonderlik gekyk.

1.4.1 Navorsingsmetode

Daar bestaan twee navorsingsmetodes wat in navorsing gevolg kan word, naamlik

kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing.  Fouche en Delport (2002:74) gee die

volgende mening met betrekking tot die kwantitatiewe metode.  Hierdie metode is

gebaseer op positivisme en wetenskaplike verduidelikings.  Die hoofdoel van die

kwantitatiewe metode is om die maatskaplike wêreld objektief te meet, ’n hipotese te

toets en menslike gedrag en optrede te voorspel.  Die kwantitatiewe metode kan

omskryf word as die ondersoek na ’n maatskaplike of menslike probleem, gebaseer

op die toetsing van ’n teorie wat saamgestel is uit veranderlikes, gemeet word met

syfers en geanaliseer word met statistiese prosedures ten einde te bepaal of die

bevestigde veralgemenings van die teorie die waarheid bevat.  Volgens Rose

(1992:218) word die kwantitatiewe metode gebruik waar ’n probleem geïdentifiseer

is of waar ’n hipotese gestel is.

Grinnell (1997:107) wys daarop dat kwalitatiewe navorsing die studie van mense se

alledaagse lewe in hul natuurlike omgewing is.  Hier word probeer om te verstaan hoe

mense leef, hoe hul praat, hoe hul optree, wat hul pla en hul bekommernisse is.  Die

navorser is direk betrokke by die mense by wie die studie gedoen word.  Data word

versamel in die vorm van uitgebreide geskrewe notas, diagramme, kaarte of prente om

deeglike beskrywings te voorsien.  Mense se sieninge en menings is baie belangrik om

tot gevolgtrekkinge te kom asook aanbevelings te maak.

Volgens Fouché en Delport (2002:79) is die hoofdoel van die kwalitatiewe metode,

hoofsaaklik om die sosiale lewe van mense te verstaan en die elke dag se lewe waartoe

hul verbind is.  Hierdie metode gee beskrywende data in die deelnemers se eie

geskrewe of gesproke woorde weer.  Die navorser is egter meer geïnteresseerd in die
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begrip van die verskynsel wat voorkom as in die verduideliking daarvan.  Tydens die

toepassing van hierdie metode word glad nie van statistieke gebruik gemaak nie.

Vir die doeleindes van hierdie studie is daar  van die kwantitatiewe metode gebruik

gemaak terwyl slegs elemente van die kwalitatiewe metode gebruik is.  Daar is gepoog

om te bepaal watter motiveringsfaktore die maatskaplike werkers se werkbevrediging

beïnvloed.  Daar is ook gepoog om begrip te ontwikkel vir die maatskaplike werkers

in hulle werksituasie en hoe hulle hul werksituasie beleef. 

1.4.2 Navorsingsontwerp

In die literatuur word daar drie tipes navorsingsontwerpe geïdentifiseer, naamlik,  die

verkennende-, beskrywende- en verklarende ontwerp

1.4.2.1 Verkennende ontwerp

Dixon (1989:12) wys daarop dat die doel met hierdie tipe ontwerp is om ’n verkenning

van ’n relatiewe onbekende terrein te maak.  Moontlike oogmerke kan byvoorbeeld

wees bloot om nuwe insigte in te win,  ’n voorondersoek te doen of prioriteite vir

verdere navorsing te bepaal.  ’n Verkennende ontwerp kan op een van die volgende

drie maniere uitgevoer word, naamlik:

• ’n Oorsig van die toepaslike literatuur;

• ’n Opname onder mense wat praktiese ervaring van die probleem het en

• ’n Ontleding van insig-stimulerende voorbeelde.

Fouché (2002:109), Grinnell (1997:279), Neuman (1997:19) en Rose (1992:44) wys

daarop dat die verkennende ontwerp as die verkenning van ’n navorsingsprobleem

waaroor min bekend is beskryf kan word.  Die doel van ’n verkennende ontwerp is

om veralgemenings en hipoteses te ontwikkel waarop verdere navorsing gebaseer kan
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word.

1.4.2.2 Beskrywende ontwerp

Dixon (1989:12-13) is van mening dat die beskrywende ontwerp ’n deeglike

beskrywing gee van ’n individu, organisasie, stam, sub-kultuur, interaksie en sosiale

aktiwiteite of van die frekwensie waarmee ’n bepaalde eienskap of veranderlike in ’n

steekproef voorkom.  Neuman (1997:20-21) toon aan dat die doelstellings van die

beskrywende ontwerp byvoorbeeld is om:

• ’n akkurate profiel van ’n groep te voorsien,

• ’n proses, meganisme of verhoudinge te beskryf,

• ’n verbale of numeriese verduideliking te verskaf,

• inligting te vind om verduidelikings te stimuleer, 

• basiese agtergrond inligting of konteks te verteenwoordig,

• verskillende kategorieë te skep of te klassifiseer,

• fases en stappe sekwensieël te klarifiseer, en

• om inligting te dokumenteer wat voorafgaande inligting oor ’n onderwerp

weerspreek of ontken.

Volgens Rubin en Babbie (1997:228) word met die beskrywende ontwerp gepoog om

’n akkurate beskrywing te gee van ’n groep se kenmerke en eienskappe.  Anastas en

MacDonald (1994:100-101) gaan van die standpunt uit dat die beskrywende ontwerp

daarop gemik is om vas te stel hoe ’n verskynsel lyk eerder as hoe die verskynsel werk

of funksioneer.

1.4.2.3 Verklarende ontwerp

Dixon (1989:13) wys daarop dat hierdie ontwerp uitgevoer word om oorsaaklikheid

tussen veranderlikes of gebeurtenisse aan te toon.  Die doel is om bepaalde verskynsels
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in terme van sekere oorsake te verklaar of te voorspel.  Babbie (1990:52) en Grinnell

en Williams (1990:167 en 170-171) is van mening dat beweringe of stellinge ten

opsigte van sekere groepe of bevolkings verduidelik word.  Hierdie ontwerp probeer

vorige gebeurtenisse wat ontdek is te verduidelik en is bruikbaar wanneer daar veral

baie voorafbestaande inligting beskikbaar is.  ’n Toetsbare hipotese kan geformuleer

word op grond van vorige studies.

In hierdie ondersoek is die verkennende en beskrywende navorsingsontwerpe

gekombineer. Die ondersoek is, om twee redes, verkennend van aard. Eerstens omdat

daar nog nie in die Bolandstreek ’n ondersoek van die aard gedoen is nie en tweedens

omdat grondvlak maatskaplike werkers in die ondersoek betrek word, wat praktiese

ervaring van werksbevrediging het. Hierdie ondersoek is beskrywend van aard omdat

daar ’n deeglike beskrywing  gegee is van hoe maatskaplike werkers deur die

motiveringsfaktore wat tot hul werksbevrediging in die werksituasie bydra, beïnvoed

word. Daar is ’n literatuurstudie gedoen in terme van die motiveringsfaktore wat bydra

tot die werksbevrediging van maatskaplike werkers in hul werksituasie.

1.4.3 Steekproef en steekproefneming

Die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk (Vaktaalkomitee vir Maatskaplike

Werk, 1995:61) toon aan dat ’n steekproef ’n getal eenhede wat verteenwoordigend

is van die totale getal eenhede is in die betrokke populasie.  Volgens die Verklarende

Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (Odendal, Schoonees, Swanepoel, Du Toit

en Booysen, 1994:1010) word ’n steekproef willekeurig hier en daar geneem om ’n

geheel te beoordeel.  Stoker (1989:92-93) gaan van die standpunt uit dat ’n steekproef

daarop gerig is om ’n aantal eenhede uit ’n populasie te selekteer ten einde hierdie

deelversameling van eenhede van die populasie te bestudeer of te ondersoek.  Die

proses waarvolgens die steekproef uit die populasie getrek word, staan as die

steekproefneming bekend.  Volgens Grinnell (1997:237) en Neuman (1997:201) word

’n steekproef gedefinieer as eenhede wat geselekteer is uit ’n totale populasie om
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sodoende hierdie populasie tydens ’n navorsingsprojek te verteenwoordig.

Grinnell (1997:239), Neuman (1997:208) asook Ruben en Babbie (1997:235) is van

mening dat enige lid van die aangewese populasie vir ’n

waarskynlikheidsteekproefneming geselekteer kan word.  Elke lid het dus dieselfde

waarskynlikheid om uit ’n populasie getrek te word.  Stoker (1989:116) toon aan dat

in die geval van ’n nie-waarskynlikheidsteekproefneming, die waarskynlikheid bestaan

dat ’n spesifieke eenheid van die populasie wat geselekteer sal word onbekend is en

dit kan trouens nie bepaal word nie.  Nie-waarskynlikheidsproewe laat nie

veralgemening buite die groep van steekproefeenhede toe nie en kan net subjektief

geëvalueer word.

Vir die doel van hierdie ondersoek is van die nie-waarskynlikheid-

steekproefnemingsprosedures gebruik gemaak, waarvan ’n doelbewuste steekproef

geneem is uit die relevante populasie.  Volgens Strydom en Venter (2002:207) is

hierdie steekproef ten volle gebaseer op die beoordeling van die navorser.  Hierdie

steekproef bestaan uit elemente wat die eienskappe, verteenwoordiging en bydrae van

die populasie bevat.  Stoker (1989:117) toon aan dat die doelbewuste steekproef aan

die risiko van ’n sydigheid van onbekende grootte blootgestel is. Volgens Stoker

(1989:116) is die doelbewuste steekproef algemeen in maatskaplikewerknavorsing

aangesien dit minder ingewikkeld en meer ekonomies as ander steekproewe is. Die

doelbewuste steekproefstrategie is gekies omdat ondersoeker grondvlak maatskaplike

werkers met praktykervaring in hierdie ondersoek betrek het.

Die ondersoek is afgebaken tot die nie-regerings welsynsorganisasies in die

Bolandstreek aangesien ondersoeker in die streek werksaam is en ’n bydrae deur

middel van hierdie navorsing wil maak tot die bestuur van  welsynsorganisasies. Daar

was, tydens hierdie ondersoek, nege-en-veertig maatskaplike werkers in diens van elf

nie-regerings welsynsorganisasies (sien Tabel 3.1, p 50  vir die verspreiding van dié

organisasies) in die Bolandstreek. Die streek sluit die volgende dorpe in Ceres,
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Franschoek, Paarl, Saron, Touwsrivier, Tulbagh, Wellington, Wolseley en Worcester.

Die eenheid van ontleding sal die  maatskaplike werkers wees, in hierdie streek,

ongeag van geslag, etniese groepering of geloofsverband.  

1.4.4 Insameling van data

Rose (1992:46) en Rubin en Babbie (1997:319) gaan van die standpunt uit dat data

deur middel van onderhoudvoering, vraelyste en  observasie ingesamel kan word.

Volgens Dixon (1989:13-15) is die verskillende empiriese data-insamelingsmetodes

in drie kategorieë verdeel naamlik:

• Gestandaardiseerde data-insameling;

• Ongestruktureerde data-insameling en

• Gestruktureerde data-insamelingmetodes.

Volgens Dixon (1989:14-15) is gestandaardiseerde- en ongestruktureerde data-

insamelingsmetodes beide gespesialiseerde terreine deurdat kennis en vaardighede

vereis word.  Daar word gepoog om individuele gedrag te verklaar eerder as om dit

te veralgemeen en dit vereis heelwat ervaring alvorens dit met vrug gebruik kan word.

Dixon (1989:15-34) wys daarop dat gestruktureerde data-insamelingmetodes deur

middel van individuele onderhoude, posopnames, invul van vraelyste in groepverband

en telefoonopnames geskied.

Volgens Rose (1992:46) is die doel van data-insameling om verslag te kan doen oor

die navorsingsprojek om ’n spesifieke uitkoms te bereik.  Data-insameling sal die

ondersoeker vrywaar van bevooroordeling of eie afleidings wat gemaak word.

Tydens die empiriese ondersoek is die gestruktureerde metode van data-insameling

aan die hand van ’n vraelys (Bylae B) gebruik.  ’n Vraelys kan sinvol gebruik word met
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die oog op ’n beskrywende en ’n verkennende studie.  Deur middel van ’n vraelys kan

’n geheelbeeld verkry word oor die maatskaplike werkers se menings en beskrywings

ten opsig van die onderwerp.  ’n Belangrike voordeel van ’n vraelys is die lae koste

daaraan verbonde aangesien die navorser dit persoonlik aan respondente kan voorsien

en weer invorder.  Die nadele van ’n vraelys sluit onder andere in dat daar nie altyd die

geleentheid is om verwarring rondom vrae uit te skakel nie en dat daar nie altyd met

sekerheid vasgestel kan word dat die geteikende groep respondente wel die werklike

respondente is nie. 

1.4.5 Ontleding van die data 

Anastas en MacDonald (1994:409) en Rose (1992:47-48) toon aan dat data-ontleding

’n baie belangrike proses is waartydens data wat ingesamel is verwerk word ten einde

gevolgtrekkings te maak en bevindinge aan ander te kommunikeer.  Die doel van data

ontleding is om die inligting wat ingesamel is op ’n meer verstaanbare verwerkte wyse

weer te gee.  Data kan in beide beskrywende en numeriese vorme deurgegee word.

Stoker (1989:211) gaan van die standpunt uit dat die ontleding van data deur middel

van sowel beskrywende en inferensiële tegnieke kan geskied.  Inferensiële tegnieke

word gebruik om afleidings oor populasiekenmerke te maak.  Deur middel van

beskrywende tegnieke word data op ’n sinvolle wyse getabuleer en grafies voorgestel.

Die beskrywende tegniek vorm deel van beskrywende statistieke om sodoende die

vernaamste kenmerke van die data uit te lig ten einde interpretasies te vergemaklik.

Die data ontleding is deur die navorser self in subafdelings verwerk.  Die  data

ontleding is kwalitatief en kwantitatief van aard en is  aan die hand van grafiese

voorstellings en  tabelle ontleed en  geïnterpreteer. Die data ontleding is in persentasie

gewys weergegee. By enkele vrae is daar van die rekenkundige gemiddelde gebruik

gemaak en 'n samevatting van menings is gegee. 
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1.5 ETIESE ASPEKTE MET BETREKKING TOT NAVORSING

Volgens Strydom (2002:62-78) bestaan daar ’n moontlikheid in maatskaplike navorsing dat

unieke etiese probleme kan ontstaan wat nie relevant in navorsing is nie omdat mense as bronne

benut word.  Tydens maatskaplike navorsing is etiese kwessies deurlopend en kompleks en

insameling van data moet nooit ten koste van die deelnemer wees nie.  Die volgende etiese

kwessies is tydens hierdie ondersoek in gedagte gehou:

• om te verhoed dat respondente enige fisieke of emosionele skade berokken word, sal

hulle vooraf ingelig word oor die betrokke onderwerp en die geleentheid gebied word

om vroegtydig te onttrek;

• alle inligting ten opsigte van die doel van die ondersoek, die prosedures wat gevolg

gaan word gedurende die ondersoek, die moontlike voordele, die benadeling of gevare

waaraan die respondent blootgestel mag word asook die geloofwaardigheid van die

navorser sal bekend gemaak word;

• die respondent sal nie deur verkeerde inligting mislei word nie;

• die privaatheid, anonimiteit en vertroulikheid ten opsigte van die respondent sal

deurgaans in ag geneem word;

• die vrystelling of publisering van die bevindinge sal akkuraat en objektief wees

1.6. BEPERKINGE IN DIE ONDERSOEK

Die volgende beperkings het tydens die ondersoek na vore gekom: 

• ’n Gebrek aan literatuur met betrekking tot die motivering van maatskaplike werkers.

• Daar kan nie bewys word dat die steekproef verteenwoordigend is van die totale

populasie van maatskaplike werkers in die Republiek nie.

• Die bevindinge het dus slegs betrekking op die bepaalde ondersoekgroep en kan nie

veralgemeen word nie.
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1.7 HOOFSTUKINDELING

Hoofstuk een dien as inleiding tot die navorsingsverslag.  ’n Teoretiese fundering van die

navorsingsprobleem is gegee. Uit hierdie agtergrond tot die probleem is doel en doelwitte van

die navorsing geformuleer.  ’n Omvattende en toepaslike beskrywing van die

navorsingsmetodologie word weergegee asook die beperkinge in die ondersoek en

breedvoerige begripsomskrywings.

In Hoofstuk twee val die klem op die aard van motivering, die belangrikheid van motivering as

bestuurstaak, motiveringsfaktore wat bydra tot werksbevrediging, die werksontwerp as ’n

wyse waarop maatskaplike werkers gemotiveer kan word asook die proses van motivering.

Hoofstuk drie   behels die verwerking en ontleding van die ingesamelde data.

In Hoofstuk vier word die gevolgtrekkings en aanbevelings na aanleiding van die literatuurstudie

en die empiriese ondersoek weergegee.  Dit word in verband gebring met die doel en

belangrikheid van die ondersoek.  Aanbevelings is gemaak met betrekking tot die effektiewe

toepassing van motivering as bestuurstaak deur maatskaplikewerkbestuurders  ten einde

werkbevrediging onder grondvlak maatskaplike werkers te verseker.

1.8 BEGRIPSOMSKRYWING

Vir die doeleindes van hierdie studie word die volgende begrippe omskryf:

1.8.1 Ekstrinsieke motiveringsfaktore

Volgens Van Niekerk (1994:145), Du Toit (1996:332), Andrews (1987:267) en

Marx, Van Rooyen, Bosch en Reynders (1998:388) wys daarop dat die ekstrinsieke

faktore die faktore is wat help om die werker gelukkig te hou in die werk, nie wesenlik

bydra tot beroepsmotivering nie, maar wel tot werksbevrediging.  Hierdie faktore is
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verantwoordelik vir ’n kontinuum vanaf ’n toestand van ontevredenheid tot ’n toestand

van geen ontevredenheid.  Dit het basies te doen met aspekte en omstandighede

ekstern tot die taak, naamlik: interpersoonlike verhoudings, werktoestande, sekuriteit,

vergoeding, byvoordele, die beleid en administratiewe gebruike van die organisasie en

status.

1.8.2 Grondvlak Maatskaplike Werker

Volgens die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk (Vaktaalkomitee vir

Maatskaplike Werk, 1995:40) word 'n maatskaplike werker gedefinieer as 'n Persoon

wat volgens die Wet op Maatskaplike Werk, 1978 (Wet 110 van 1978) geregistreer

en gemagtig is om Maatskaplike Werk te beoefen.

'n Grondvlak maatskaplike werker word in hierdie ondersoek beskou as 'n werker wat

direkte dienste aan die kliëntsisteem lewer.  Die maatskaplike werker ontvang steeds

supervisie of konsultasie.

1.8.3 Houding

Volgens Palmer, Van der Walt, Vrba, De Klerk en Pitout (1992:282) word houding

gedefinieer as ’n standhoudende, algemene evaluering van mense, objekte of sake.  Dit

kan beskou word as ’n neiging om op ’n bepaalde wyse teenoor ander en jou werk

op te tree.  Die verandering van ’n werker se negatiewe houding ten opsigte van sy

werk kan lei tot werksbevrediging, wat weer kan lei tot hoër produktiwiteit, ’n laer

personeelomset en vermindering in afwesigheid van die werk.

1.8.4 Intrinsieke motiveringsfaktore
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Volgens Van Niekerk (1994:145-146), Du Toit (1996:332), Andrews (1987:267) en

Marx et al. (1998:388) dui intrinsieke motiveringsfaktore op die aspekte wat ’n

inherente deel van die taak vorm wat bydra tot die motivering van die werker in die

werksituasie.  Hierdie faktore lei dus van ’n toestand van geen werkbevrediging tot

volle werkbevrediging of van ’n ongemotiveerde toestand tot ’n hoogs gemotiveerde

toestand.  Voorbeelde van hierdie faktore is prestasie, erkenning, die werk self,

verantwoordelikheid, bevordering en groei.

1.8.5 Konsultasie

Volgens Botha (2000:308) is konsultasie om die maatskaplike werker in staat te stel

om insig te ontwikkel in werksverwante probleme, die probleme beter te verstaan en

meer effektief daarmee te handel.  Volgens Stevens (1998:92-103) is die doel van

konsultasie om die maatskaplike werker se kennis en vaardighede so te ontwikkel ten

opsigte van probleemhantering en -oplossing.  Groenewald en Van Staden (1993:345-

347) is van mening dat ’n maatskaplike werker gereed vir konsultasie is wanneer ’n

bepaalde vlak van funksionering bereik is.  Supervisie word getermineer en na

konsultasievlak beweeg waar die supervisor dus as konsultant optree.

1.8.6 Maatskaplikewerkbestuurder

Volgens die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk (Vaktaalkomitee vir

Maatskaplike Werk, 1995:61) word ’n Maatskaplikewerkbestuurder gedefinieer as

’n Maatskaplike Werker aan wie gesag gedelegeer is om die professionele

dienslewering van maatskaplike werkers te koördineer, te bevorder en te evalueer,

deur middel van die proses van supervisie.  Kadushin (1992:21) is van mening dat die

maatskaplikewerkbestuurder direk verantwoordelik is vir die maatskaplike werkers

wie ’n diens aan die kliëntsisteem lewer.  Kadushin (1992:21) maak die stelling dat ’n

maatskaplikewerkbestuurder as “an in-between functionary” beskryf word.  Hiermee
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bedoel hy dat die maatskaplikewerkbestuurder deel uitmaak van die middelbestuur.

1.8.7 Motivering

Motivering word deur Van Niekerk (1987:139) gedefinieer as die innerlike gesetelde,

onsigbare dryfvere (beweegredes of drange) wat bewustelik of onbewustelik by die

mens ontstaan en die mens aktiveer om sekere doelstellings te bereik ten einde

onvervulde behoeftes van die persoon te bevredig of dit waarvan hy nie nou nie, te

ontduik.  Cheminais, Bayat, Van der Walt en Fox (1998:154) beskryf motivering as

die dryfkrag wat ’n persoon oorreed om op verskillende maniere op te tree ten einde

sy behoeftes te bevredig.  Uit ’n bestuursoogpunt beskou Flood en Gidson (2002:61)

motivering as die skep van ’n omgewing waarbinne die mens die begeerte het om te

presteer.  Marx, Van Rooyen, Bosch en Reynders (1998:387-388) gaan van die

standpunt uit dat  motivering enige invloed deur die bestuur is om werknemers se

doelgerigte optrede aan te wakker of te bevredig.  Dit lê ten grondslag van die werker

se ingesteldheid teenoor sy taak, sy werkgewer en sy poging om goeie dienste te

lewer.

1.8.8 Nie-regerings welsynsorganisasie

Volgens die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk (Vaktaalkomitee vir

Maatskaplike Werk, 1995:44) is dit ’n organisasie wat nie deel van die staatstruktuur

is nie, wat die maatskaplike funksionering en ontwikkeling van individue, groepe en

gemeenskappe bevorder, sonder winsbejag en soms finansiële steun van die Staat

ontvang.

1.8.9 Produktiwiteit

Volgens die HAT (Odendal et al. 1994:820) is produktiwiteit die eienskap van vrugte

af te werp, resultate te lewer en winsgewendheid.
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Van Niekerk (1987:144) toon aan dat produktiwiteit realiseer wanneer die werker se

volle potensiaal ontwikkel is om die organisasie se doelstellings te bereik en die

behoeftes van die werknemer bevredig is.  Produktiwiteit is ’n funksie van motivering

vermenigvuldig met die vermoë van die werker.  As motivering nul is, sal produksie

ook nul wees en sal daar geen sprake van produktiwiteit wees nie.  Dit kan ook as die

maatstaf beskou word waarteen die werkers se uitsette gemeet word en in finansiële

terme uitgedruk word.  Robbins (1998:23) gaan van die standpunt uit dat ’n

organisasie produktief is wanneer die doelstellings van die organisasie bereik is.

1.8.10 Supervisie

Supervisie word soos volg in die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk

(Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk, 1995:61) gedefinieer as ’n “Proses waardeur

’n supervisor onderrig-, ondersteunende en administratiewe funksie verrig met die oog

op die bevordering van doeltreffende en professionele dienslewering.  Volgens Ehlers

(1994:46) beïnvloed die kwaliteit van supervisie werksbevrediging.  Die volgende

aspekte van supervisie kan ’n invloed hê, naamlik konsiderasie, regverdigheid,

toegewendheid, taktvolheid, opregtheid, nakoming van beloftes, lojaliteit aan werkers,

gee van terugvoer, erkenning, aanmoediging, empatie, begrip, dissipline, tegniese

vaardighede en ingesteldheid, delegering van outoriteit en ’n geleentheid vir werkers

om aan besluitneming deel te hê.

1.8.11 Werksbevrediging

Gerber, Nel en Van Dyk (1987:270-271) wys daarop dat werksbevrediging beskryf

word as die satisfaksie wat die werknemer ervaar wanneer eie behoeftes en die

behoeftes van die organisasie deur effektiewe uitvoering van die werkstaak bevredig

is.  Werksbevrediging spruit voort uit die feit dat sekere behoeftes en begeertes vervul

is.  Werksbevrediging ontstaan ook wanneer daar ’n gevoel van billikheid ontstaan

tussen dit wat die werker as vergoeding ontvang en dit wat hy verwag om te ontvang.
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McLoud (1989:51-53) beskryf werksbevrediging as die resultaat van ’n proses

waardeur ’n werker se behoeftes deur ’n bepaalde situasie bevredig word en bevredig

bly.

Theron (1995:7)  is van mening dat werkbevrediging ’n aangename of positiewe

emosionele toestand as gevolg van die waardering van ’n persoon se werk of

werkservarings.  Dit is ook die wyse waarop ’n werknemer oor sy werk voel.  Dit is

die algemene houding teenoor die werk self, die werkgroep, die

maatskaplikewerkbestuurder en die organisasie.

1.8.12 Werksprestasie

Van Niekerk (1987:157) en Hellriegel en Slocum (1996:427) toon aan dat

werksprestasie die interaksie tussen die verwagte waarde van die vergoeding en die

verwagte vergoeding vir verskillende inspanningsvlakke is wat lei tot ’n bepaalde

werksinspanning.  Werksprestasie hang egter af van die bekwaamheid en

persoonlikheidseienskappe van die werker en die persoon se rolpersepsie.  Dit dui op

die werksresultate van die werker en die werksituasie.  Volgens Louw (2000:13) is

werkprestasie die poging van ’n werknemer om uitsette te lewer in die vorm van ’n

produk of diens waarvoor die organisasie bereid is om te betaal.

Armstrong (1999:430) is van mening dat daar na werksprestasie verwys word as die

insette wat gelewer word en die uitkomste wat bereik word nadat die werk goed verrig

is.  Gibson, Ivancevich en Donnelly (2000:351) wys daarop dat werksprestasie die

resultaat is van werk wat verband hou met die doelstellings van die organisasie soos

kwaliteit en bekwaamheid en ander kriteria van effektiwiteit.
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HOOFSTUK 2

MOTIVERING AS BESTUURSTAAK VAN DIE MAATSKAPLIKEWERKBESTUURDER

2.1 INLEIDING

Volgens McLoud (1989:48) kom dit dikwels in die praktyk voor dat sommige mense meer

gemotiveerd is as ander.  Sommige werkers sal byvoorbeeld harder werk as ander werkers.

Conradie (1998:6) wys daarop dat ondergeskiktes gemotiveer moet word om ’n aanvaarbare

prestasievlak te bereik, bestuurders moet gemotiveer word tot effektiewe optrede en kliënte

moet gemotiveer word om van die organisasie gebruik te maak.

Poulin (1995:35-48) toon aan dat ondersoeke in die verlede aangedui het dat maatskaplike

werkers dikwels ontevrede met hul werk is.   Hierdie ontevredenheid veroorsaak dat hulle nie

hul beste lewer nie en dus terughoudend is wat hul werk betref.  Om werksbevrediging deur

middel van motivering te verhoog, is een van die kritiese uitdagings wat

maatskaplikewerkorganisasies in die gesig staar.

In hierdie hoofstuk sal ’n teoretiese onderbou gegee word van die begrippe motivering en

werksbevrediging, die verband tussen motivering en werkbevrediging en die motiveringsfaktore

wat bydra tot die werkbevrediging van maatskaplike werkers in die werksituasie.

2.2 KONSEPTUALISERING VAN DIE BEGRIP MOTIVERING

Motivering word in die Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk (Vaktaalkomitee vir

Maatskaplike werk, 1995:43) gedefinieer as ’n “tegniek in maatskaplike werk om ’n kliënt aan

te spoor tot deelname aan en betrokkenheid by die hulpverleningsproses”.  Hierdie definisie

kan van toepassing gemaak word op maatskaplike werkers deurdat werkers aangespoor kan

word om effektiewe dienste ten opsigte van die organisasie en die kliëntsisteem te lewer. 
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Armstrong (1999:106) omskryf motivering as die rede vir die doen van iets.  Daar bestaan

faktore wat ’n invloed het op die individu om op ’n sekere manier op te tree.  Armstrong

(1999) meld drie komponente in hierdie verband, naamlik:

- Aanwysing - wat ’n persoon probeer om te doen

- Pogings - hoe hard ’n persoon probeer

- Deursettingsvermoë - hoe lank gaan die persoon aanhou probeer

Volgens Du Toit (1996:330) beklemtoon die inhoudelike motiveringsteorieë waaronder

Maslow se behoefte hiërargie en Herzberg se tweefaktorteorie die bekendste is, die innerlike

behoeftes wat mense, veral in werksituasies, tot optrede beweeg.  Die teorieë suggereer dat

bestuur die behoeftes van ondergeskiktes kan bepaal deur die waarneming van gedrag, en

gedrag kan voorspel deur van behoeftes bewus te wees.

Du Toit (1996:333) toon aan dat die inhoudelike teorieë van motivering saamgevat word deur

die vergelyking van die teorieë van Maslow en Herzberg.

Figuur 2.1

Die teorieë van Maslow en Herzberg

Maslow Herzberg

Selfaktualisering Intrinsieke Faktore
Prestasie, erkenning, bevordering, uit-

Agting dagende werk, groeipotensiaal, verant-woordelikheid,

pos met hoë status, terugvoering uit die werk self

Ekstrinsieke Faktore

Sosiaal Interpersoonlike verhoudings

Professionele verenigings

Veiligheid Ondergeskiktes, maatskaplikewerkbe-

stuurders, kollegas, veilige werks-

omstandighede

Fisiologies Loon/salaris, diensvoorwaardes,

Persoonlike lewe
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Bron: Aangepas uit Du Toit (1996:334) In hoofstuk 1 sien paragraaf 4 op p. 1 vir

uiteensetting van Maslow en Herzberg se teorieë van motivering.

Volgens die HAT (Odendal, Schoones, Swanepoel, Du Toit en Booysen, 1994:679) beteken

motivering om aan te vuur, aan te moedig tot of te aktiveer.  Robbins en De Cenzo (1998:309)

definieer motivering as die bereidwilligheid om ’n taak uit te voer wat bepaal word deur die

vermoëns van ’n individu om sekere behoeftes te bevredig.  Cheminais, Bayat, Van der Walt

en Fox (1998:154) is van mening dat dit vir die werkgewer noodsaaklik is om te weet wat die

bereidwilligheid van die werknemers veroorsaak sodat dit na sekere uitkomste gekanaliseer

kan word.  Bestuurders moet dus altyd in gedagte hou dat motivering in grade en intensiteit van

persoon tot persoon verskil (Cheminais et al. 1998:154).

Flood en Gibson (2002:61) gaan van die standpunt uit dat motivering vanuit ’n bestuursoogpunt

beskou word as die skep van ’n omgewing waarbinne die mens ’n begeerte het om te presteer

en vanuit ’n individuele oogpunt as ’n innerlike dryfkrag wat ’n mens voortstu na die bereiking

van ’n doelwit of mikpunt.  Le Roux, Venter, Jansen van Vuuren, Kritzinger, Ferreira, De Beer,

Hübner, Jacobs en Labuschagne (1996:133) en De Beer, Rossouw, Moolman, Le Roux en

Labuschagne (2001:213) is van mening dat motivering ’n poging is wat die bestuurder aanwend

om sy ondergeskiktes sover kry om vrywillig hul bes te lewer ten einde die organisasie se

doelstellings te bereik.  

Burke (1992:311) dui aan dat motivering ’n innerlike dryfkrag is wat ’n persoon oorreed om

iets te doen of op te tree.  Laasgenoemde outeur beskou dit as die taak van die bestuurder om

die werker aan te moedig om homself te motiveer tot die bereiking van die organisasie se

doelstellings.  Davis en Olsen (1987:351) voeg hier by dat motivering die rede is hoekom

persone sekere take uitvoer of die dryfkrag tot gevolg het om in hul behoeftes te voorsien.

Volgens Kolb, Rubin en Osland (1991:101) hang motivering ook af van die situasie waarin ’n

persoon verkeer en hoe dit sy behoeftes sal bevredig.

McLoud (1989:48-49) omskryf motivering as die “strewe na ’n doel” en dat verligting van
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spanning en behoeftebevrediging eers plaasvind wanneer hierdie doel bereik is of word.

Skematies kan dit soos volg voorgestel word:

Behoeftes  û Dryfveer of motiewe  û Bereiking van doelstellings

McLoud (1986:48-49) gee die volgende operasionele omskrywing van motivering:

“Werksmotivering vloei voort uit die bereidwilligheid tot inspanning in die strewe na sekere

doelwitte wat sowel die behoefte van die individuele werker as die werkgewer bevredig”.

Volgens Werner (2001:326) is ’n persoon gemotiveerd wanneer hy dit geniet om take uit te

voer asook om totaal betrokke te wees in die uitvoering van die take.

Kadushin (1992:228) is van mening dat motivering maatskaplike werkers se vermoëns verhoog

om effektiewe dienste en doelgerigte werk te lewer.  Deur middel van die ondersteunende

funksie van supervisie word maatskaplike werkers deur die maatskaplikewerkbestuurders

gemotiveer om emosionele energie vry te stel en dit op so ’n wyse te mobiliseer dat hul hul

werk doeltreffend uitvoer.  Volgens Van der Waldt en Du Toit (1999:196) dui die volgende

stelling daarop dat motivering as ’n belangrike komponent van leierskap beskou word.  Dit

word van die bestuur verwag om personeel te laat saam werk om die organisasie se

doelstellings te bereik.  Die bestuurder moet dus in hierdie opsig oor die bekwaamhede beskik

om werknemers so te beïnvloed dat hulle tot aksie oorgaan.  Die bestuurder is die een wat ’n

gesonde werksomgewing moet skep en bepaal of ’n werker gelukkig, produktief en

gemotiveerd is.

Uit die voorafgaande konseptualisering van die begrip motivering kan die konsep soos volg

binne die konteks van maatskaplikewerkbestuur saamgevat word.  Motivering moet in

maatskaplike werk gesien word as ’n noodsaaklikheid om die werker te rig om doelstellings

te bereik.  Om hierdie doelstellings te bereik is dit belangrik dat die werker in ’n

behoeftebevredigende omgewing werk wat produktiwiteit bewerkstellig.   Indien die werker

stimulering kry uit die werk wat verrig word, is hy geïnteresseerd in sy werk en meer

gemotiveerd om die werk effektief te doen.   In maatskaplike werk speel die

maatskaplikewerkbestuurder ’n baie belangrike rol in die motivering van maatskaplike werkers
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deur hul te stimuleer en te rig sodat organisasiedoelwitte bereik kan word en

beroepsbevrediging bevorder kan word.  ’n Gesonde werksomgewing speel ook ’n bepalende

rol in werksbevrediging by maatskaplike werkers.

2.2.1 Die noodsaaklikheid van motivering

Van Niekerk (1987:139) dui aan dat dit enige organisasie se hoofdoel is om optimale

uitsette te verkry deur die doeltreffendste benutting van insette of hulpbronne.  Die

mens is egter die enigste kritieke, sentrale en enigste lewende hulpbron.  Die bestuur

van ’n organisasie kan gevolglik niks vermag sonder doeltreffende, gekeurde,

ontwikkelde en gemotiveerde werkers nie.  Fisies is dit vir een persoon onmoontlik om

alle take te verrig en werknemers moet deur werkgewers of bestuurders beïnvloed

word om die onderskeie organisasie-aktiwiteite so doeltreffend moontlik te verrig ten

einde die oorkoepelende doel van die organisasie te bereik.  Marx et al. (1988:387)

beskou motivering as belangrik omdat dit die invloed van bestuurders is om

werknemers tot doelgerigte optrede aan te wakker of hul doelgerigtheid te bevorder.

Motivering is die grondslag van die werknemers en dus ook die maatskaplike werker

se ingesteldheid teenoor sy taak, sy werkgewer en sy eie poging om goeie werk te

lewer.  Van Niekerk (1987:139) gaan van die standpunt uit dat dit belangrik is dat

besin moet word oor hoe die opdragte gegee moet word en hoe opgetree moet word

ten einde die vrywillige optimale samewerking van ondergeskiktes te verseker.  Ten

einde op ’n doeltreffende wyse saam met mense te kan werk, moet die

maatskaplikewerkbestuurder deeglik kennis dra van die motiveringsproses en die

stappe wat gevolg behoort te word om individuele lede en groepe van die organisasie

te motiveer. 

Volgens Hood (2003:19) is motivering ’n noodsaaklikheid omdat dit die produktiwiteit

en doeltreffendheid van werkers verhoog.  Sonder gemotiveerde personeel sal die

beplande doelstellings van ’n organisasie nie bereik kan word nie.  ’n Positiewe

teenwoordigheid van motivering is ’n duidelike teken van ’n hoë moraal wat by
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werkers heers en is baie belangrik vir die effektiwiteit van die organisasie.  McLoud

(1989:48-49) is van mening dat motivering ’n noodsaaklikheid is om maatskaplike

werkers tot werkywer te stimuleer ten einde optimale dienslewering ten opsigte van die

welsynsorganisasie en die kliëntsisteem te bereik.

Gerber et al. (1987:268-269) dui aan dat motivering steeds ’n belangrike vraag in

menslikehulpbronbestuur bly aangesien die veronderstelling is dat dit ’n groot invloed

op die optrede en gedrag van werkers in die organisasies uitoefen.  Motivering behels

verborge werklikhede in die organisasie wat nie direk en objektief meetbaar is nie.

Motivering word beskou as ’n  belangrike veranderlike in menslike hulpbronbestuur

in die nastreef van organisasiewelslae.  Motivering behoort dus as ’n hulpbron ernstig

opgeneem te word in die organisasiekultuur en ook in ag geneem te word by die

doelmatigheid en gehalte van bestuur.  Du Toit (1996:324) is van mening dat die mens

as hulpbron so volledig moontlik benut moet word en daarom is motivering as

bestuurstaak noodsaaklik.  Van der Waldt en Du Toit (1999:196) en Davis en Olsen

(1987:352) dui aan dat motivering ’n noodsaaklike rol speel by die gee van leiding wat

die bestuur kan aanwend om ondergeskiktes se gedrag en optrede in ’n bepaalde

rigting te beïnvloed.

Kolb et al. (1991:99) beskou motivering as noodsaaklik in ’n organisasie om die

oorsake van optredes en gedrag binne die organisasie te bepaal en die effek van

bestuursaksies te voorspel vir die rigtinggewende gedrag wat tot die bereiking van die

organisasie en individuele doelwitte bydra. 

Brevis et al. (2002:343) en Weinbach (2003:129) dui aan dat motivering noodsaaklik

is vir die bevordering van werksprestasie.  Maatskaplike werkers het die begeerte om

bekwaam te wees in hul werk en neem graag bykomende verantwoordelikhede.

Motivering deur die maatskaplikewerkbestuurder is noodsaaklik om effektiewe

werksprestasie by die maatskaplike werkers te bevorder.  Botha (2000:20-21) wys

daarop dat dit wenslik en nodig is dat maatskaplikewerkbestuurders oor die kennis en

vaardigheid moet beskik om personeel tot gewenste optrede te motiveer.  Patti
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(2000:172) gaan van die standpunt uit dat ’n gemotiveerde maatskaplike werker ’n

effektiewe impak het op die kliëntsisteem aan wie ’n diens gelewer word wat dan tot

werksbevrediging kan lei. 

2.3 WERKSBEVREDIGING

Theron (1995:6) is van mening dat niks so sentraal in die werklewe van maatskaplike werkers

en so belangrik vir ’n organisasie se effektiewe funksionering is as die bevrediging wat die

personeel uit hul werk put nie.  Dit word algemeen aanvaar dat werksbevrediging die direkte

of indirekte gevolg is van ’n organisasie se vermoë om menslike behoeftes te bevredig.

Laasgenoemde sluit dus aan by die behoeftebevredigingshierargie van Maslow se

motiveringsteorie (sien fig. 2.1 p. 21).

Callahan, Fleenor en Knudson (1986:59) dui aan dat die kwessie van werksbevrediging

kompleks word wanneer daar probeer word om die werker se houding met sy gedrag of

prestasie te koppel.  Die gevoel mag wees dat ’n tevrede werker produktief is.  Navorsers

probeer om die konsep te ontwikkel dat werksbevrediging goeie prestasie veroorsaak.

Callahan et al. (1986:59) is van mening dat die vraag nog steeds bestaan of prestasie tot

werksbevrediging lei en of werksbevrediging tot prestasie lei.

2.3.1 Konseptualisering van werksbevrediging

Callahan et al. (1986:59) omskryf werksbevrediging as ’n graad van ’n positiewe

gevoel wat die werker ten opsigte van sy of haar werk beleef.  Gerber et al.

(1987:270-271) definieer werkbevrediging as die satisfaksie wat die werknemer

ervaar wanneer eie behoeftes en die van die organisasie bevredig is deur effektiewe

uitvoering van die werkstaak.   Werksbevrediging spruit dus voort uit die feit dat

sekere behoeftes en begeertes vervul is.  Werksbevrediging ontstaan ook wanneer

daar ’n gevoel van billikheid ontstaan tussen dit wat die werker as vergoeding ontvang

en dit wat hy of sy verwag om te ontvang.
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McLoud (1989:51-52) beskryf werkbevrediging as die resultaat van ’n proses

waardeur die maatskaplike werker se behoeftes deur ’n bepaalde situasie bevredig

word en bly.  Theron (1995:7) definieer werksbevrediging as ’n aanname of ’n

positiewe emosionele toestand as gevolg van die waardering van ’n persoon se werk

of werkservaring.  Hierby word ook gevoeg dat werksbevrediging die wyse is hoe ’n

maatskaplike werker oor sy werk voel.

Volgens Lordan (1999:4), Sela (2001:1), Tosi, Rizzo en Carrol (1990:93), Gibson et

al. (2000:106) is werkbevrediging die ervaring van ’n algemene gevoel en houding van

die individu teenoor sy of haar werk.  ’n Persoon wat dus werksbevrediging ervaar,

het ’n positiewe houding teenoor sy of haar werk.  ’n Meer spesifieke beskrywing van

werksbevrediging is die ervaring van relatiewe bevrediging wat verskil van objektiewe

gedagtes of gedrag en of intensies.  Werksbevrediging kan ook gedefinieer word as

individue se kognitiewe, affektiewe en evaluerende reaksies teenoor hul werk.

Werksontevredenheid, daarenteen, word geassosieer met ’n negatiewe gevoel of

houding teenoor werk.

Swanepoel et al. (2003:22-23) wys daarop dat daar verskillende sienswyse van

werksbevrediging bestaan, naamlik dat sommige dit sien as ’n graad van verskil wat

bestaan tussen dit wat die werker verwag van sy werk en wat hy werklik bereik.

Ander meet werksbevrediging aan die hand van die sterk behoeftes wat in die werk

bestaan terwyl ander dit sien suiwer as ’n emosionele reaksie teenoor die werksituasie.

McKenna (2003:276) is van mening dat werksbevrediging geassosieer word met hoe

goed die werker se persoonlike verwagtinge in lyn is met die uitkomste van die

organisasie of werk.

Uit die voorafgaande konseptualisering van werksbevrediging kan duidelik afgelei word dat

werksbevrediging ’n aangename emosionele toestand is wat die maatskaplike werker ervaar

as gevolg van die stimulasie wat die beroep bied en dit maak dus nie voorsiening vir die
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moontlike negatiewe belewenis daarvan nie.  Werksbevrediging behoort nie as vanselfsprekend

in maatskaplike werk aanvaar te word nie aangesien dit negatiewe implikasies tot gevolg kan

hê soos byvoorbeeld personeelomset, en werksafwesigheid- of verlating wat ’n negatiewe effek

op dienslewering aan die kliëntsisteem kan veroorsaak.  Vanuit ’n vergelyking van verskillende

outeurs se definisies van werksbevrediging blyk dit dat daar groot klem geplaas word op die

verband tussen die maatskaplike werker se behoeftes en verwagtinge van sy of haar werk en

die organisasie se vermoë om daarin te voorsien.

2.4 DIE VERBAND TUSSEN MOTIVERING EN WERKSBEVREDIGING

Weihrich en Koontz (1993:462-466) beskou motivering as die dryfkrag wat aangewend word

om ’n behoefte te bevredig of ’n doelstelling te bereik terwyl werksbevrediging verwys na die

tevredenheid of ondervinding wanneer ’n behoefte bevredig is.  Motivering is dus die dryfkrag

tot ’n uitkoms en werksbevrediging die ervaring van die uitkoms.

Die verband tussen motivering en werksbevrediging word in figuur 2.2 skematies voorgestel:

Figuur 2.2

Motivering ÷ Resultate

9

Werksbevrediging
Weihrich en Koontz (1993:462)

Weihrich en Koontz (1993:465-466) gaan van die standpunt uit dat vanuit ’n bestuursoogpunt

’n persoon hoë werksbevrediging mag hê, maar ’n lae vlak van motivering vir die werk en dit

kan ook andersom wees.  Na alle waarskynlikheid sal ’n persoon met hoë motivering en lae

werksbevrediging na ’n ander werk soek.  Dieselfde sal ook gebeur dat ’n persoon wat sy

werk belonend vind, maar nie daarvolgens betaal word nie, ander werk sal soek.
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Gerber et al. (1987:270-271) is van mening dat hoewel werkers goed opgelei mag wees, sal

hulle nie hul volle potensiaal bereik indien motivering ontbreek nie.

Maatskaplikewerkbestuurders behoort te alle tye grondvlak maatskaplike werkers te motiveer

ten einde hulle volle potensiaal te ontgin en daarmee saam die organisasiedoelwitte te bereik

en die behoeftes van die werkers te bevredig.

Volgens Vroom se Verwagtingsteorie soos aangehaal deur Gerber et al. (1987:21) word

verwag dat ’n individu gemotiveer sal wees om goed te werk indien hy die persepsie het dat

sy inspanning op ’n suksesvolle prestasie sal uitloop.  Marx et al. (1998:501) wys daarop dat

werksmotivering en werksbevrediging twee faktore is wat die produktiwiteit van die werkers

regstreeks kan beïnvloed.  Die verband tussen motivering en werksbevrediging is daarin gesetel

dat wanneer ’n werker ’n verhoogde prestasie lewer hy dan as gevolg van die gelewerde

prestasie, werksbevrediging ervaar.

Van Niekerk (1987:153-154), Gerber et al. (1987:276-279), Andrews (1987:266-268) en

Du Toit (1996:332-334) gaan van die standpunt uit dat Herzberg se tweefaktor

motiveringsteorieë verband hou met werksbevrediging.  Volgens ’n studie wat deur Herzberg

onderneem is om werkers se houding teenoor hul werk te bepaal, is daar tot die gevolgtrekking

gekom dat daar twee kenmerkende oorsake is wat die werker se werksbevrediging kan

beïnvloed.  Eerstens verwys hy na die ekstrinsieke faktore wat verantwoordelik is vir die

toestand van ontevredenheid tot ’n toestand van geen ontevredenheid. Hierdie faktore het

basies te doen met die aspekte en omstandighede ekstern tot die taak of werk wat gedoen

moet word.  Die voorsiening in hierdie behoeftes sal egter ontevredenheid uitskakel, maar nie

die werkers motiveer om harder te werk nie.  Die intrinsieke faktore is onder andere daardie

faktore wat die werker tevrede stel.  Hierdie faktore hou verband met die taak en die

taakinhoud en lei tot ’n toestand van geen werksbevrediging tot volle werksbevrediging of van

’n ongemotiveerde toestand tot ’n hoogsgemotiveerde toestand.  Dit is baie belangrik dat

bestuurders en dus ook maatskaplikewerkbestuurders eers moet sorg dat die ekstrinsieke

faktore, dit wil sê  werksontevredenheid uit die weg geruim word en werksbevrediging

meebring alvorens die intrinsieke faktore aangewend kan word om groter werksbevrediging



30

te verskaf en aldus groter werksprestasie te verseker.

Brevis et al. (2000:360-360) dui aan dat die volgende intrinsieke en ekstrinsieke

motiveringsfaktore soos voorgestel in figuur 2.4 tot meer werksbevrediging kan lei wat weer

kan lei tot hoër produktiwiteit, ’n laer personeelomset en minder afwesigheid van die werk.

Figuur 2.3

Motiveringsfaktore

Organisatoriese faktore

Intrinsiek Ekstrinsiek

- bevordering
- uitdagende         
  werk
- pos met hoë
  status

- loon / salaris
- veilige werks-
   omstandighede
- diensvoor-
   waardes
- beleid
- supervisie /
   toesig
- inhoud van die
   Werk

Hoë
produktiwiteit

Groepfaktore

Intrinsiek Ekstrinsiek

terugvoering uit
die werk self

- interpersoon-
   like verhoudings
- professionele
   verenigings
- maatskaplike
   werkbestuurders

Werksbevrediging Lae personeel
omset

Persoonlike faktore

Intrinsiek Ekstrinsiek

- groeipotensiaal
- erkenning
- verantwoorde-
  likheid
- prestasie

persoonlike lewe
Minder

afwesigheid
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Aangepas uit Brevis et al. (2000:361)

Vervolgens word  ’n uiteensetting gegee van die intrinsieke en ekstrinsieke motiveringsfaktore

wat ’n invloed op die maatskaplike werker se werksbevrediging kan hê.

2.5 MOTIVERINGSFAKTORE

Thompson en McHugh (1990:268) is van mening dat werkers gemotiveerd sal wees en

werksbevrediging beleef  deur interne (intrinsieke) en eksterne (ekstrinsieke) faktore wat ’n

invloed op hul werk het.  King en Botha (1997:109) wys daarop dat hierdie faktore in

wisselwerking met mekaar is om die maatskaplike werker te motiveer ten einde

werksbevrediging te bewerkstellig.  Daar word vervolgens aandag gegee aan intrinsieke en

ekstrinsieke motiveringsfaktore wat as indikatore dien vir werksbevrediging.

2.6 INTRINSIEKE FAKTORE

Anderson (1989:34-35) wys daarop dat daar volgens Herzberg ses intrinsieke

motiveringsfaktore bestaan wat ’n invloed het op die werksbevrediging van werkers.  Hierdie

faktore word soos volg omskryf:

2.6.1 Prestasie

Anderson (1989:34) en Gerber et al. (1998:276) omskryf prestasie as die suksesvolle

of geslaagde uitvoering van take.  Volgens Ehlers (1994:39) word werksbevrediging

toegeskryf aan die prestasie wat ’n werker behaal, maar in werklikheid is dit dikwels

die plesier wat die werker uit die taak wat hy verrig put, wat tot groter sukses en

prestasie lei.  Ehlers (1994:39) wys daarop dat verskeie studies aangedui het dat werk

wat ’n uitdaging aan werkers bied meer intrinsieke werksbevrediging inhou.

Werksbevrediging kan toeneem as ’n werker sukses ervaar en daarom is dit belangrik

dat bestuurders geleenthede sal skep waar werkers se vermoëns ontwikkel word.
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Sodoende kry werkers die geleentheid om hul vermoëns ten volle te ontwikkel.

2.6.2 Erkenning

Anderson (1989:34) en Gerber et al. (1998:276) wys daarop dat doelbewuste

erkenning deur bykans enige persoon hier ter sprake is.  Aanmoediging en lof by wyse

van mondelinge lof, dank of aanmoediging, bevordering of ’n loonverhoging is ingesluit.

Lordan (1999:130) is van mening dat alle werkers daarvan hou om geprys te word en

erkenning vir goeie werk te ontvang veral van maatskaplikewerkbestuurders en mede

werkers.  Erkenning dien as ’n vorm van terugvoer oor ’n werker se werksprestasie.

Lof en erkenning dui aan dat die werker die werk volgens die standaarde van die

maatskaplikewerkbestuurder suksesvol voltooi het.  Kritiek is ’n aanduiding dat die

werk nie op standaard is nie.  Afhangende van die vorm waarin sodanige terugvoer

gegee word, kan terugvoering gebruik word om vorige foute te korrigeer en

toekomstige prestasiedoelwitte te stel.

Ehlers (1994:41) voeg by dat  ’n eksterne bevestiging in die vorm van erkenning vereis

word wanneer werkers sukses behaal het.  Erkenning in die vorm van bevordering

moet egter deur verbale kommentaar en terugvoer aangevul word.  Dit is bestuurders

en ook maatskaplikewerkbestuurders se verantwoordelikheid om toe te sien dat

erkenning aan werkers gegee word aangesien dit aan ’n werker bevestiging van

positiewe werksfunksionering bied.

2.6.3 Die werk self

King en Botha (1997:109-111) meld dat werksbevrediging geassosieer word met die

werksinhoud wat die maatskaplike werkers se belangstelling stimuleer, hul vaardighede

ontwikkel en uitdagend is.  ’n Gebrek aan uitdaging van die maatskaplike werkers in

die werksituasie kan aanleiding gee tot lae werksbevrediging, beroepsmatheid en
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personeelomset.  King en Botha (1997:109-111) is ook van mening dat maatskaplike

werkers meer tevrede is met werk wat aan hul die geleentheid bied om ’n

verskeidenheid van vaardighede te benut in die uitvoering van hul dagtaak en dat daar

dus taakverskeidenheid in hul werk aanwesig moet wees.  Taakidentiteit bevorder

werksbevrediging en verwys daarna dat alle werkers volle verantwoordelikheid dra om

’n taak vanaf aanvang tot voltooiing daarvan uit te voer en dat die taak nie tussen

verskillende werkers gefragmenteer word nie.  Take moet betekenisvol wees om

werksbevrediging te verseker.  Werkers behoort dus te ervaar dat hul insette ’n impak

het.  Daarteenoor word herhalende, roetinewerk van ’n vervelige aard met geen

werksbevrediging geassosieer.

Poulin (1995:35) het tydens ’n ondersoek gedurende 1994 bevind dat maatskaplike

werkers wat meer outonomie ervaar, ’n duidelike teken van werksbevrediging getoon

het en dat werkers met groter kontrole oor hul werk meer gemotiveerd is en ’n hoë

vlak van werksbevrediging ervaar as diegene met minder outonomie.

Conradie (1998:14) is van mening dat werksbevrediging deur middel van

werksontwerp bevorder kan word ten einde ’n optimale werksituasie vir die

maatskaplike werkers en die organisasie te ontwikkel.  Die

maatskaplikewerkbestuurder kan verskeie aspekte aanraak om motivering by

maatskaplike werkers te bevorder.  Daar kan gepoog word om die pos waarin die

werker geplaas is meer interessant te maak.  Daar is min maatskaplike werkers wat

geneë is met die verrigting van roetinetake sonder enige vooruitsig op verandering.  Die

verrigting van daaglikse roetinetake gee aanleiding tot werknemersapatie of

werksverveling.  Robbins en Coulter (1998:490-493) en Smith en Cronje (2002:360-

364) bespreek die volgende metodes waarvolgens die maatskaplikewerkbestuurders

motiveringaspekte vir ’n spesifieke pos, deur middel van werksontwerp, kan verhoog

naamlik werksverryking, werksverbreding en werkrotasie.

(i) Werksverryking
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Kolb et al. (1991:635) gaan van die standpunt uit dat organisasies somtyds

werksverryking onderneem ten einde werksmotivering en bevrediging van

werkers te bevorder.  Volgens Brevis et al. (2002:261-362) verwys

werksverryking na die vertikale uitbreiding van ’n pos.  Vertikale werklading

vind plaas wanneer die beplanning en beheer van werk wat voorheen deur

mense op ’n hoër bestuursvlak uitgevoer is nou deur die uitvoerder van die

taak gedoen word.

Werksverryking in sy eenvoudigste vorm impliseer die toevoeging van:

- meetbare doelwitte;

- verantwoordelikheid vir besluitneming en

- kontrole en terugvoering tot die werklike aktiwiteit.

Volgens Conradie (1998:14-15) is werksverryking die proses om

motiveringsfaktore by die werksinhoud in te bou.  ’n Werk is verrykend as die

aard van die werk opwindend, uitdagend en kreatief is en die maatskaplike

werker meer besluitnemings-, beplannings- en kontroleregte gegee word.

’n Pos kan as verrykend beskou word as dit meer van die werkers vereis in

terme van hul vaardighede, talente en vermoëns.  Wanneer die werk vir die

werkers meer betekenisvol word, verhoog hul motivering, en is hul dikwels

meer produktief.

Theron (1995:16-17) is van mening dat maatskaplike werkers se

selfaktualisering en psigologiese groei deur werksverryking bevorder word.

Werksverryking bevredig nie slegs die fisiese-, veiligheids- en sosiale behoeftes

nie, maar wanneer ’n maatskaplike werker toegelaat word om sy vaardigheid

tydens werkprestasie aan te wend, kan ook sy selfvervullings- en

selfaktualiseringsbehoeftes bevredig word.

(ii) Werksverbreding
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Volgens Robbins en Coulter (1998:490-491) is posverbreding die toevoeging

van ’n groter verskeidenheid take tot ’n pos om die pos meer omvattend te

maak.  Smith en Cronje (1992:343) is van mening dat hierdie eenvoudige

ontwerp meer betekenisvol kan wees en tot individuele motivering aanleiding

kan gee omdat:

• Die werk nie meer so vervelig is nie, aangesien ’n groter

verskeidenheid take uitgevoer word.

• Die werk meer betekenisvol is omdat die werker die voltooiing van sy

werk sien en omdat hy minder afhanklik is van ander se werkstempo.

• ’n Gevoel van persoonlike bekwaamheid aangekweek word.

• Die werker meer verantwoordelikheid moet aanvaar omdat hy die

volledige taak moet uitvoer.

Theron (1995:16) wys daarop dat kritiek teen werksverbreding daarin geleë

is, dat dit slegs die aantal vervelige take wat die maatskaplike werker moet

uitvoer, vermeerder, dat dit nie die werk meer uitdagend maak nie en ook tot

die werker se persoonlike ontwikkeling bydra nie.

(iii) Werkrotasie

Gibson et al. (2003:364 -365) is van mening dat werkrotasie bedoel is om die

werkers in die organisasie van werk tot werk te verskuif om potensiële

verveeldheid te verminder en potensiële motivering en prestasie te vermeerder.

Werkrotasie verhoog dus werkbevrediging, verminder verstandelike oorlading,

verminder die getal foute wat gemaak word weens uitputting of oormoegheid,

bevorder produksie en prestasievermoëns en werkbeserings.
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Volgens Theron (1995:16) hou werkrotasie die voordeel in dat dit herhalende

werk verminder.  Kritiek teen hierdie benadering is dat dit die werker net meer

vervelige take gee sonder die moontlikheid van ontwikkeling en groei.

Conradie (1998:17) gaan van die standpunt uit dat rotasie ’n ander metode

van werksverbreding is.  Die maatskaplike werker kan bykomende

vaardighede aanleer wat verveligheid voorkom.  Take kan binne die

organisasie geroteer word of die werkers kan binne die organisasie poste

afwissel.  Laasgenoemde sal egter daarvan afhang of dit wel prakties moontlik

is om poste af te wissel.

2.6.4 Verantwoordelikheid

Van Niekerk (1987:154) is van mening dat verantwoordelikheid ’n verdere intrinsieke

motiveringsfaktor is in die mate waartoe ’n werker persoonlik verantwoordelik voel vir

die afhandeling van sy of haar taak.  Indien ’n werker se taak beskou word as

afhanklik van reëls en regulasies is daar ’n geringe gevoel van werksbevrediging.  Dit

is baie belangrik om waar moontlik verantwoordelikheid aan werkers te delegeer.

Volgens Anderson (1989:34) sal ’n werker werksbevrediging ervaar indien hy of sy

meer verantwoordelikheid en gesag oor sy eie werk of die werk van ander of selfs

nuwe verantwoordelikhede het.  Die mate van toesig wat oor die werker se werk

uitgeoefen word staan direk in verband met sy of haar verantwoordelikheid en

werksbevrediging.

2.6.5 Bevordering

Anderson (1989:35) wys daarop dat bevordering as ’n intrinsieke motiveringsfaktor

slegs ’n verandering in status of pos is wat gepaard gaan met meer

verantwoordelikhede.  Volgens King en Botha (1997:11-112) het werknemers die
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behoefte om te ervaar dat hulle groei en ontwikkel asook dat hulle nuwe uitdagings

trotseer ten einde werksbevrediging te ervaar.  Werkers wil graag die groter

verantwoordelikhede op hul neem wat met bevordering gepaard gaan asook die hoër

inkomste of status geniet aangesien dit werksbevrediging bevorder.  Daar bestaan egter

kommer oor die gebrek aan bevorderingsgeleenthede in die maatskaplikewerk-

professie.  Dit werk nie net werksontevredenheid in die hand nie, maar lei ook tot

personeelomset.

Kemp (1985:122-123) is van mening dat die status wat saam met bevorderings gaan

die werker se selfbeeld beïnvloed.  Kemp (1985:122-123) kom tot die gevolgtrekking

dat daar ’n verband bestaan tussen bevorderingsmoontlikhede en beter

werksmotivering en werksbevrediging.  Bevordering moedig produktiwiteit aan.  Die

moontlikheid op bevordering kan enersyds bepaal word deur die werker se motivering

en vermoëns.

Volgens ’n empiriese ondersoek deur Kemp (1985:124-127) in Port Elizabeth,

Grahamstown, Oudtshoorn, George en Knysna (by die ACVV, CMR, Kindersorg

Vereniging en Departement van Gesondheid en Maatskaplike Welsyn) is die gebrek

aan bevorderingsmoontlikhede, naas die gebrek aan tyd, as die grootste aanleidende

faktor tot werksontevredenheid aangewys.  ’n Totaal van 89% van die respondente

in die ondersoek was van mening dat hul huidige werksituasie nie voldoende

moontlikheid op bevordering bied nie.  Daar is bevind dat werkers by die Departement

van Gesondheid en Maatskaplike Welsyn groter bevrediging teenoor die

bevorderingsisteem openbaar as die werkers in diens van gesinsorgorganisasies.

Laasgenoemde respondente was van mening dat die moontlikheid op bevordering te

lank duur en dat die poste vir bevordering te beperk is.  Hierdie ondersoek het ook

aangetoon dat die gebrek aan bevorderingsgeleenthede ’n primêre bron van

werksontevredenheid is.  Daar is nie geleenthede op bevordering binne die huidige

werksbedeling nie en die vroulike werknemer in hierdie bevorderingsisteem benadeel.
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Lordan (1999:128) wys daarop dat bevorderingsgeleenthede aan werkers die

geleentheid bied vir persoonlike groei, om meer verantwoordelikhede te aanvaar en

verhoogde sosiale status.  Werkers wat die organisasie se bevorderingsbeleid as billik

beskou, sal werksbevrediging ervaar.  

2.6.6 Professionele groei en ontwikkeling

McLoud (1987:51-53) is van mening dat maatskaplike werkers graag sukses wil

behaal en dat besondere bevrediging ervaar word wanneer moeilike take bemeester

is.  Die werker sal meer gemotiveer wees om te leer en te werk, indien hy of sy kan

insien waarom ’n bepaalde inhoud geleer of gedoen moet word en wat die waarde

daarvan sal wees.  Die bewusmaking van die werker se swak punte ten opsigte van sy

kennis en vaardigheid deur die maatskaplikewerkbestuurder sal die werker meer

gemotiveerd maak.  Die werker sal dus aandag daaraan skenk ten einde groter sukses

te behaal en meer werksbevrediging ervaar.  Nie alleen word die maatskaplike werker

se gevoel van eie waarde deur middel van prestasie verhoog nie, maar ook sy

selfbeeld.  Die geleenthede wat geskep word waarin die werker se vermoëns tot volle

potensiaal ontwikkel word, bied werksbevrediging.

2.7 EKSTRINSIEKE FAKTORE

Anderson (1989:35-37) dui aan dat daar volgens Herzberg sewe ekstrinsieke

motiveringsfaktore is wat  nie tot ’n toestand van werksbevrediging lei nie, maar

werksontevredenheid verhoed.  Hierdie faktore word soos volg omskryf:

2.7.1 Organisasiebeleid 

Anderson (1989:35) wys daarop dat organisasiebeleid die doeltreffende bestuur van

die organisasie behels.  Kommunikasie, werkorganisasie en uitleg van dienslewering
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is enkele van die aspekte.  Personeelbeleid, personeelfasiliteite en nie finansiële

byvoordele is alles deel van organisasiebeleid.

King en Botha (1997:113-114) is van mening dat werk deur die tipe bestuurstyl wat

binne die organisasie realiseer beïnvloed word.  Maatskaplikewerkbestuurders wat

ondersteuning aan werkers bied, spanwerk aanmoedig, buigsame struktuur daarstel en

klem op individuele verantwoordelikheid van werkers plaas, word positief beleef.  ’n

Demokratiese bestuurstyl werk positief in op werksbevrediging.

Lordan (1999:130) dui aan dat die bepaalde organisasie waar die werker werksaam

is, ’n groot invloed het op sy of haar werksbevrediging.  Die organisasie bepaal die

aard van die werker se take, werkslading, graad van verantwoordelikheid,

bevorderingsgeleenthede, vergoeding en die fisiese omstandighede van die werk.  Die

organisasie het in der waarheid meer beheer oor hierdie faktore as die bestuurder.

Volgens Lordan (1999:130) is die ander twee konsepte wat ’n organisasie se beleid

beskryf, rolkonflik en roldubbelsinnigheid.  Rolkonflik in hierdie konteks verwys na die

mate waartoe rolverwagtings onversoenbaar is of mekaar weerspreek.

Roldubbelsinnigheid is die mate waartoe rolverwagtings vaag, onduidelik en

ongedefinieerd is.  Beide hierdie konsepte hou met werksontevredenheid verband.

2.7.2 Supervisie

Volgens Anderson (1989:35) behels supervisie die vaardighede, bevoegdhede en

kennis van die maatskaplikewerkbestuurder wat aangewend word om die nodige

leiding aan maatskaplike werkers te gee ten einde probleme op te los.  Botha

(2000:20) sluit aan by bogenoemde stelling dat die maatskaplikewerkbestuurder oor

die kennis en vaardighede moet beskik om maatskaplike werkers te motiveer tot

gewenste optrede wat werksbevrediging tot gevolg kan hê.

King en Botha (1997:113-114) wys daarop dat werksbevrediging bevorder word
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wanneer maatskaplikewerkbestuurders (supervisors) deur middel van supervisie

doeltreffend met die maatskaplike werkers kommunikeer, aan hulle toegang tot

tersaaklike inligting bied om besluite te kan neem en aan hul opleidingsgeleenthede bied

om vaardighede te verbeter. 

Lordan (1999:128-129) is van mening dat werkers se werksbevrediging verhoog word

wanneer die supervisor begrip toon, vriendelik is, erkenning vir goeie prestasie gee en

luister na werkers se menings en belangstellings.  Wanneer werkers glo dat die

supervisors bevoeg is, hulle belange op die hart dra en hul met respek en waardigheid

hanteer, sal werksbevrediging verhoog.

Lordan (1999:129) wys op twee dimensies van bestuurstyle van supervisors wat

werksbevrediging beïnvloed.  Die eerste dimensie is die werknemersgesentreerdheid.

 Hierdie dimensie word gemeet deur die mate waarin die supervisor persoonlike

belangstelling in die werker se welstand toon.  Die tweede dimensie is deelname of

invloed wat geïllustreer word deur deelnemende besluitneming.  Deelname aan

besluitneming toon ’n positiewe invloed op werksbevrediging.

2.7 3 Interpersoonlike verhoudings

Van Niekerk (1987:150) is van mening dat die behoefte by die mens bestaan om aan

’n groep of groepe hetsy formeel of informeel te behoort; om deur die groep en die

gemeenskap aanvaar te word; om vriendskap te aanvaar en te gee en om van gehou

te word.  Indien hierdie behoefte volgens Andrews (1987:263) nie bevredig word nie,

kan die werker in eensaamheid verval wat selfs gedragsafwykings tot gevolg kan hê.

Dit mag weer ’n invloed op sy of haar werksbevrediging hê.

Latting (1991:62) toon aan dat ’n werker sal dink, voel, optree en gedrag toon wat

ooreenstem met persone wat saam met hom of haar werk.  Die werkers vertrou

gewoonlik hul medewerkers en maak op hulle staat.  Wat kollegas sê of doen, is baie
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belangrik om werkers se gedrag en houding te bepaal.  Daar word gewoonlik minder

geluister na die persoon wat die salaris betaal, naamlik die bestuur van die organisasie.

Volgens Latting (1991:62) kla bestuurders dat werkers meer luister na hul kollegas as

na hulle wat die salaris betaal.  Hieruit kan die afleiding gemaak word dat werkers deur

kollegas tot beter dienslewering gemotiveer kan word wat weer tot werksbevrediging

aanleiding kan gee.

Anderson (1989:36-37) gaan van die standpunt uit dat ’n aangename verhouding met

die maatskaplikewerkbestuurder tot werksbevrediging lei.  Maatskaplike werkers

behoort dus te leer van hul bestuurder en die bestuurder behoort by die bestuur van die

organisasie die maatskaplike werker se saak te verteenwoordig.  ’n Warm, vriendelike

atmosfeer en ondersteuning, konstruktiewe konflikhantering asook groepslojaliteit

tussen kollegas onderling is net so belangrik vir werksbevrediging (King & Botha,

1997:111-112).

2.7.4 Werksomstandighede

Volgens Anderson (1989:35) behels werksomstandighede van ’n werknemer die

hoeveelheid werk en die beskikbaarheid van fasiliteite soos hulpbronne, toerusting,

ventilasie, beligting, werkruimte en werksure.

King en Botha (1997:111-112) is van mening dat die werksomgewing uit ’n fisiese en

psigo-sosiale komponent bestaan.  Wat die fisiese komponent betref, speel faktore

soos toerusting, temperatuur, beligting, geraas, rusperiodes en selfs werksure ’n rol in

hierdie verband.  Die psigo-sosiale komponent behels aspekte soos die geleentheid om

te presteer, vryheid om eie outonomie te laat geld, geleenthede om berekende risiko’s

te neem, erkenning van individuele verantwoordelikhede en beloning vir goeie werk.

Een van die faktore wat in hierdie verband werksontevredenheid veroorsaak, is die

moeilike werksure van maatskaplike werkers.
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Kemp (1985:54) beskou infrastruktuur as ’n baie belangrike faktor ten opsigte van

werksmotivering en werksbevrediging.  Die belangrike terreine in hierdie verband is die

kantooropset, kantoortoerusting en kantoor adminsitrasie.  Volgens Kemp (1985:55)

se navorsing het maatskaplike werkers aangetoon dat hul werkopset hul professionele

beeld kan uitdra, terwyl die fisiese milieu van hulle kantooropset dikwels hul

professionele beeld skaad.  ’n Onbevredigende werksopset wat die maatskaplike

werker in sy of haar doelwitte strem, kan aanleiding gee tot die uitbrandingsindroom.

Kemp (1985:77 -78) gaan ook van die standpunt uit dat ’n stremming in die

infrastruktuur aanleiding sal gee tot ’n stremming in die motivering en werksbevrediging

van die maatskaplike werker.

2.7.5 Salaris

Anderson (1989:36) is van mening dat salaris as motiveringsfaktor alle aspekte insluit

wat verband hou met situasies waar finansiële vergoeding ter sprake is, byvoorbeeld

verhoging, besoldiging vir buitengewone omstandighede, salarisadministrasie en die

bedrag van die salaris.

Lordan (1999:128) wys daarop dat salarisse ’n baie belangrike bepaler van

werksbevrediging is.  Geld help nie alleen om werkers se basiese behoeftes te bevredig

nie, maar is ook instrumenteel in die voorsiening van hoër-orde behoeftebevrediging.

Geld dien voorts as ’n simbool van prestasie, ’n bron van erkenning en ’n manier om

ander waardes te bekom.  Geld is ook ’n simbool van status en beteken sekuriteit en

groter vryheid in alle areas van die lewe.

King en Botha (1987:111) dui aan dat werksbevrediging bevorder word wanneer ’n

werker se salaris ooreenstem met sy verwagtinge in hierdie verband.  Wanneer die

werkers meen dat hul regverdig vergoed word, ervaar hul werksbevrediging.  Indien

hulle swakker vergoed word as ander persone wat vir dieselfde werksverrigting lewer,

tree ontevredenheid in.
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Volgens Du Toit (1996:337-340) val die klem in Adams se Billikheidsteorie op

billikheid.  Billikheid word gedefinieer as die verhouding tussen individuele insette en

die vergoeding van die werk in vergelyking met die vergoeding wat ander persone vir

soortgelyke insette ontvang.  Motivering, prestasie en werksbevrediging van ’n werker

is afhanklik van sy of haar subjektiewe evaluering van die verhoudings tussen eie

poging-beloningverhouding en die poging-beloningverhouding van ’n ander in

soortgelyke situasie.  Billikheid is die oortuiging dat ’n werknemer regverdig behandel

word in vergelyking met ander.

2.7.6 Status

Anderson (1989:37) wys daarop dat status, simbole insluit soos betiteling van die

maatskaplike werker se pos, die grootte van werker se kantoor asook ’n hoër

inkomste.

Kemp (1985:30) het bevind dat maatskaplike werkers in diens van

gesinsorgorganisasies ’n lae beroepstatus geniet en werksbevrediging beleef.  Hierdie

situasie kan uiteindelik daartoe aanleiding gee dat die gemotiveerde en ambisieuse

maatskaplike werker ’n gevoel van ambisieloosheid en afstomping beleef.  Die

maatskaplike werker wat hierdie emosie ervaar, kan dus die gevaar loop om die

ontwikkeling van sy beroepspersoonlikheid en uitbouing van sy selfkennis en vakkennis

na te laat.  Die gevolg is ongemotiveerde dienslewering en ’n lae onprofessionele beeld.

2.7.7 Sekuriteit

Anderson (1989:37) is van mening dat sekuriteit ter sprake kom wanneer die

maatskaplike werker voel dat hy of sy werk veilig is, dat hul nie maklik ontslaan sal

word nie, dat die ekonomie van die organisasie gesond is en dat langtermynversekering

geniet word deur lidmaatskap van ’n mediese- en pensioenfonds.
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2.8 ANDER MOTIVERINGSFAKTORE

Ehlers (1994:50) wys op ander motiveringsfaktore wat ’n rol in die werksbevrediging van

werknemers speel.  Verskille tussen individue kan ’n invloed hê op werkers se

werksbevrediging.  Dit blyk dus dat daar ook persoonlike faktore bestaan wat ’n invloed op

werksbevrediging kan hê.  Volgens Conradie (1998:10) gaan die mate waarin die

taakeienskappe van die werkomgewing die maatskaplike werker beïnvloed, afhang van

individuele eienskappe van die werker self.  Die volgende faktore is hier van belang:

2.8.1 Ouderdom

Ehlers (1994:50) meld dat ’n werker se ouderdom en ondervinding sy belewing en

persepsie ten opsigte van die werksituasie beïnvloed.  Die skrywer is van mening dat

ouer werknemers meer op intrinsieke motiveringsfaktore ingestel is en dat dit tot groter

werksbevrediging lei.

Lordan (1999:125) gaan van die standpunt uit dat ouer persone oor die algemeen meer

tevrede met hul werk is as jonger persone.  Werkers is meer tevrede met hul werk in

hul dertiger jare wanneer hulle suksesvoller word.  Werksbevrediging neem egter af

in die veertigerjare wanneer werkers ontnugter word.  Werksbevrediging neem weer

in die laat vyftiger jare toe wanneer hulle vrede maak met dit wat bereik is.

Lordan (1999:125) is van mening dat jong werkers met hoë verwagtings begin.

Hierdie verwagtings word dikwels vanweë poste wat nie genoeg uitdaging en betekenis

bied nie, nie vervul nie. ’n Verdere rede kan wees dat baie jong gegradueerdes

oorgekwalifiseerd is vir ’n bepaalde werk, poste met ’n laer inkomste, laer status en

minder uitdagings as waartoe hulle instaat is vul en gevolglik werksontevredenheid

ondervind.  Laastens kan jonger werkers ontevrede wees omdat hulle nie outoriteit en

beheer oor hul werk het nie.  Hulle kan vind dat slegs hul toesighouers beheer uitoefen

en dat hulle bloot die senior persoon se opdragte moet uitvoer.
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2.8.2 Geslag

Volgens Lordan (1999:124) is vrouens geneig om meer werksontevrede te wees as

mans.  Dit blyk die gevolg te wees van die neiging om slagoffers van

indiensnemingsdiskriminasie te kanaliseer na lae-vlak poste en posisies met beperkte

bevorderingsgeleenthede.

Ehlers (1994:50) wys daarop dat dispariteit wat in sekere organisasies tussen manlike

en vroulike werkers se salaris voorkom, tot gevoelens van ontevredenheid by vroulike

werkers aanleiding gee.

2.8.3 Dienstydperk

Ehlers (1994:50-51) is van mening dat die verhouding tussen werksbevrediging en

dienstydperk nie altyd duidelik is nie.  Wanneer ’n werker ’n lang dienstydperk het,

kan die rol van faktore soos selfaktualisering en werksomstandighede verminder terwyl

die belangrikheid van salarisse kan  styg.  Gevestigde werkers het ook die voordeel dat

hulle hul werk goed ken en bekwaam voel.  Dit kan aanleiding gee tot ’n gevoel van

werksbevrediging.

Lordan (1999:131) wys daarop dat pas gegradueerdes aanvanklik na ’n toetrede ’n

laer vlak van werksbevrediging ondervind weens onrealistiese hoë

toetredingsverwagtings en die menings dat hul vermoëns misken word.  Verder sal

werkers wat meer ervare in hul poste is, meer werksbevrediging beleef as werkers wat

minder ervaring het.

2.8.4 Kwalifikasies

Ehlers (1994:56) dui aan dat werkersbevrediging saam met ’n verhoging in ’n

maatskaplike werker se posvlak toeneem.  Hoe hoër ’n werker se opleiding en
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kwalifikasies is, hoe hoër sal hy/sy posvlak behoort te wees.  Gegradueerde persone

is dikwels gefrustreerd of hul voel dat hul potensiaal nie ten volle benut word nie of dat

hul salaris nie voldoende is nie.  Hierdie verskynsel kan werksontevredenheid tot

gevolg hê.

2.8.5 Persoonlikheid

Ehlers (1994:52) en Conradie (1990:53) meld dat maatskaplike werkers se

persoonlikheidseienskappe hul gevoel teenoor hul werk kan beïnvloed.  Werkers met

’n goeie eiewaarde wat glo dat hulle die uitkoms van hul werk kontroleer, is geneig om

gelukkiger in hul werk te wees.  Wanneer werkers positiewe sosiale verhoudings

handhaaf, dien dit as ’n bron van werksbevrediging.  Hierdie verhoudings word

gefasiliteer indien hul voel dat mede kollegas hulle waarde deel.

Volgens Lordan (1999:126-129) is die argument dat persone met ’n

persoonlikheidstipe wat kongruent met hul beroep is, sal vind dat hul die regte talente

en vaardighede het om die eise van hul werk te hanteer.  Navorsing het getoon dat

sekere persoonlikheidseienskappe ’n invloed op werksbevrediging het.  Hieronder

ressorteer eienskappe soos selfagting, streshantering en interne lokus van kontrole.  ’n

Persoon se behoefte aan status en senioriteit en die mate waartoe dit bevredig word,

beïnvloed ook sy of haar werksbevrediging.

Smith en Cronje (1992:283-284) wys daarop dat ’n bestuurder kennis behoort te dra

van die verskillende persoonlikhede van sy werkers.  Mense met sekere

persoonlikheidseienskappe is meer geskik vir sekere poste as ander.  Persoonlikhede

bepaal ook grootliks hoe hy/sy hulle werksomgewing waarneem, dit evalueer en

daarop reageer.

2.8.6 Algemene lewenstevredenheid
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Lordan (1999:126) is van mening dat werksbevrediging gekoppel is aan ’n werker se

algemene lewenstevredenheid.  Navorsing dui aan dat werkers wat oor die algemeen

tevrede met hul lewens is, ook tevrede is met hul werk, terwyl persone wat ontevrede

is met hul lewens ook nie werksbevrediging ervaar nie.

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat daar ’n aantal persoonlike faktore is wat

werksbevrediging en werksontevredenheid kan beïnvloed.  Hierdie faktore is eie aan

die betrokke persoon en dus onafhanklik van sy of haar werksomgewing.

Van Dyk (1998:288) gaan van die standpunt uit dat dit belangrik vir die bestuurders

is om die werkers as unieke individue te ken ten einde van hul behoeftes, strewes en

frustrasies bewus te word.  Openlikheid, onderlinge vertroue en tweerigting

kommunikasie sal enige meerdere instaat stel om vas te stel watter faktore werkers

motiveer.  Werkers word dus op grond van hul unieke kenmerke gemotiveer.

2.9 SAMEVATTING

Werksbevrediging kan deur middel van motiveringsfaktore aangemoedig of bevorder word.

Daar bestaan ’n verskeidenheid van faktore wat tot werksbevrediging by maatskaplike werkers

kan lei.  Die motiveringsfaktore wat as indikatore dien vir werksbevrediging is intrinsieke en

ekstrinsieke faktore.  Die maatskaplikewerkbestuurders moet van hierdie faktore kennis dra

ten einde gunstige werksomstandighede te skep wat werksbevrediging tot gevolg het.  Die

instandhouding van werksbevrediging van maatskaplike werkers is ’n taak van die

maatskaplikewerkbestuurder wat spesifiek aandag moet geniet.

Daar word in die volgende hoofstuk ’n uiteensetting gegee van die empiriese ondersoek.
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HOOFSTUK 3

EMPIRIESE ONDERSOEK EN RESULTATE

3.1 INLEIDING

Die doel van hierdie hoofstuk is om die verloop van die empiriese ondersoek en die resultate

van die verwerking van die vraelyste met betrekking tot die ondersoek na die werksbevrediging

van maatskaplike werkers van nie-regerings welsynsorganisasies, te bespreek.  Daar word

eerstens aandag gegee aan die verloop van die ondersoek, waarna ’n kort oorsig gegee word

van die aard van die literatuurstudie, afbakening van die ondersoek en insameling van data.

Daarna word die verwerkte data (resultate) soos uit die vraelyste verkry is aan die hand van

bestaande literatuur bespreek en geïnterpreteer.

3.2 DIE VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK

Die ondersoek het in die volgende fases verloop.

3.2.1 Literatuurstudie

’n Literatuurstudie is gedoen na die rol van motivering in die belewenis van

werksbevrediging by maatskaplike werkers; die verband tussen motivering en

werksbevrediging en intrinsieke en ekstrinsieke motiveringsfaktore wat as indikatore

vir werksbevrediging dien.  Die doel van die literatuurstudie was om ’n teoretiese

onderbou te bekom van watter motiveringsfaktore ’n invloed op die werksbevrediging

van maatskaplike werkers kan hê.  Die literatuurstudie is dus as riglyn benut ten einde

die maatskaplike werkers se belewenis van werksbevrediging te ondersoek.

3.2.2 Afbakening en steekproef
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Die ondersoek is tot die nie-regerings welsynsorganisasies in die Bolandstreek beperk.

Nie-regerings welsynsorganisasies in die volgende dorpe was betrokke by die

ondersoek naamlik: Franschhoek, Paarl, Wellington, Saron, Tulbagh, Wolseley, Ceres,

Worcester en Touwsrivier.  In hierdie streek bestaan daar 11 nie-regerings

welsynsorganisasies wat gesamentlik 49 maatskaplike werkers in diens het.  Die

maatskaplike werkers lewer almal ontwikkelingsgerigte maatskaplikewerkdienste aan

hul kliëntsisteme.

3.2.3 Insameling van data

Die insameling van data by die maatskaplike werkers het deur middel van ’n vraelys

geskied wat uit gestruktureerde vrae bestaan het (sien bylae B).  Die vraelyste is

persoonlik by die welsynsorganisasies afgelewer asook afgehaal.  Van die 49

maatskaplike werkers het 47 elk ’n vraelys voltooi.  Dit verteenwoordig ’n steekproef

van 95,9%.

Daar word vervolgens aandag gegee aan die verwerking van die vraelyste.  Vanuit die

empiriese ondersoek is die volgende resultate verkry:

3.3 IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE

3.3.1. Welsynsorganisasies waar maatskaplike werkers werksaam is

Die respondente is versoek om aan te dui by watter welsynsorganisasie hul werksaam

is.  Tabel 3.1 illustreer die verspreiding van respondente volgens organisasie.



50

Tabel 3.1: Verspreiding van respondente volgens Welsynsorganisasie

n = 47

Welsynsorganisasie Respondente

f %

Afrikaanse Christelike Vroue Vereniging (ACVV)

Barmhartigheidsdiens (BADISA)

Kinder- en Gesinsorgvereniging

Familie- en huweliksvereniging van Suid-Afrika

(FAMSA)

Vereniging vir Liggaamlike Gestremdes

Sentrum vir Persone met Gestremdhede

Suid-Afrikaanse Nasionale Raad insake alkoholisme en

dwelmafhanklikhede (SANRA)

Hospice

Nasional Institute for crime prevention and reintegration

of offenders (NICRO)

Kankervereniging

Gemeenskapsdienste

11

10

7

4

3

3

3

2

2

1

1

23,4%

21,3%

14,8%

8,5%

6,4%

6,4%

6,4%

4,3%

4,3%

2,1%

2,1%

TOTAAL 47 100%

Uit bogenoemde gegewens blyk dit dat die ACVV die grootste getal maatskaplike

werkers indiens het, naamlik 11 (23,4%).  Dit is duidelik dat die ACVV, Badisa en

Kinder- en Gesinsorgvereniging van die grootste welsynsorganisasies in die

Bolandstreek is.

3.3.2 Ouderdom van Maatskaplike Werkers

Die respondente is gevra om hulle ouderdom aan te dui ten einde te bepaal of daar ’n
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moontlike korrelasie bestaan tussen die ouderdom van die respondente en

werksbevrediging.  Vir hierdie doeleindes is vraag 1.2 en vraag 4.6 in berekening

gebring (sien Bylae B).  In Tabel 3.2 word die ouderdom van die respondente

voorgestel.

Tabel 3.2: Ouderdomverspreiding van maatskaplike werkers

n = 47

Ouderdom Respondente

f %

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

66+

7

10

8

6

3

5

5

3

0

0

14,9

21,2

17,1

12,8

6,4

10,6

10,6

6,4

0

0

TOTAAL 47 100%

Uit Tabel 3.2 blyk dit dat die meerderheid maatskaplike werkers naamlik 30 (63,9%)

ouer as 30 jaar is.  Die aantal maatskaplike werkers onder 30 jaar is 17 (36,21%).

Van die 30 maatskaplike werkers is 16 (53,3%) bo die ouderdom van 40 jaar.

Hierdie gegewens dui daarop dat daar ’n aansienlike getal senior maatskaplike werkers

in diens van welsynsorganisasies in die Bolandstreek is.  Die afleiding word dus

gemaak dat die ondersoekgroep ’n verteenwoordigende mening kan gee met

betrekking tot hulle werksbevrediging.

In vraag 4.6 (sien Bylae B) is die respondente versoek om aan te dui of die ouderdom
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van maatskaplike werkers ’n rol speel in hul werksbevrediging speel. 

Van die respondente is van mening dat hoe jonger maatskaplike werkers is, hoe meer

ywerig en gemotiveerd is hulle om hul werk te doen.  Ondersoeker het die respondente

jonger as 30 jaar as jong maatskaplike werkers beskou, aangesien hulle ongeveer 8

jaar of minder in die praktyk staan.  Hierdie groep van 17 respondente se vraelyste is

ontleed en van hulle het die volgende opmerkings gemaak wat betrekking het op hulle

dienslewering.

• Hulle hou van uitdagings.

• Hulle het nuwe idees.

• Hulle is meer positief.

• Hulle het meer selfvertroue.

Navorsing deur Lordan (1999:129) bevestig die respondente se menings en stellings

dat jonger maatskaplike werkers meer ywerig en gemotiveerd is om konstruktiewe

dienste aan hul kliëntsisteem te lewer.  Die lewering van konstruktiewe dienste het

behoeftebevrediging en probleemoplossing by die kliëntsisteem tot gevolg.  Hierdie

tevredenheid by die kliëntsisteem lei weer tot werksbevrediging by die maatskaplike

werker.

Daar kan afgelei word dat jonger maatskaplike werkers, wat in hierdie ondersoek

betrek is, wel werksbevrediging ervaar.

Uit Tabel 3.2 blyk dat agt (17%) van die respondente in die ouderdomsgroep 41 - 50

jaar resorteer.  Volgens hierdie betrokke agt respondente neem hul energie asook hul

vermoë tot aanpassing by vernuwing af.  Van die respondente maak die stelling dat hul

al meer uitgesluit voel van die jonger groep en dat die meeste van hulle nog geen

bevorderingsgeleenthede gehad het nie.  Volgens die respondente lei hierdie situasie

daartoe dat hul nie werksbevrediging beleef nie.
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Bogenoemde bevindinge is in ooreenstemming met die bevindinge van Lordan

(1999:129) wat daarop wys dat werksbevrediging egter in hierdie ouderdomsgroep

(tussen 40 en 50 jaar) afneem (wanneer maatskaplike werkers ontnugter word).

Volgens Tabel 3.2 val agt (17,1%) van die respondente in die ouderdomsgroep 51 jaar

en ouer.  Die betrokke respondente is van mening dat hul van groot waarde is vir die

kliëntsisteem en dat hul sukses gedurende hul dienstydperk bereik het.   Hulle maak

ook vrede met die feit dat hul aftrede in sig is.  Lordan (1999:125) maak soortgelyke

bevindinge dat werksbevrediging in hierdie ouderdomsgroep (bo 50 jaar) toeneem

aangesien die persone vrede maak met dit wat hulle bereik het.

Met betrekking tot die verband tussen die ouderdom van die respondente en hul

belewenis van werksbevrediging, blyk dit dat daar ’n patroon is van aanvanklike

werksbevrediging wat oorgaan na werksontevredenheid as gevolg van die werksituasie

en dan gevolg word deur werksbevrediging aan die einde van die diensperiode.

3.3.3 Diensjare as maatskaplike werker

Die respondente is versoek om hul diensjare aan te dui.  Die diensjare van

maatskaplike werkers word vervat in Tabel 3.3.

Tabel 3.3: Diensjare van maatskaplike werkers

   n = 47

Diensjare Respondent

f %

0 - 9

10 - 19

20 - 29

30+

26

13

7

1

55,3%

27,7%

14,9%

2,1%

TOTAAL 47 100
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Uit die gegewens in Tabel 3.3 kan afgelei word dat 26 (55,3%) van die respondente

tussen 0 en 9 jaar as maatskaplike werkers werksaam is.  Dertien (27,7%) van die

respondente is tussen 10 en 19 jaar werksaam terwyl sewe (14,9%) langer as 20 jaar

werksaam is en een (2,1%) langer as 30 jaar is.

Daar kan dus afgelei word dat ’n groot persentasie van die respondente in hierdie

ondersoekgroep as ervare maatskaplike werkers beskou kan word, wat aan

ondersoeker ’n goeie beeld van die werksbevrediging wat hulle beleef, kan gee.

3.3.4 Geslag van maatskaplike werkers

Die respondente is versoek om aan te dui of hul manlik of vroulik is.  Tabel 3.4 beeld

die geslag van die respondente uit.

Tabel 3.4: Geslag van maatskaplike werkers  

n = 47

Geslag Respondente

f %

Vroulik

Manlik

44

3

93,6

6,4

TOTAAL 47 100

Dit is duidelik dat die oorgrote meerderheid van die respondente naamlik 44 (93,6%)

vroulik is.  ’n Ondersoek deur Theron (1995:62) bevestig dit dat die

maatskaplikewerkprofessie deur vroue oorheers word. 

3.3.5 Akademiese kwalifikasie

Die versoek is aan die respondente gerig om hul kwalifikasies aan te dui.  Die

respondente se hoogste akademiese kwalifikasie in maatskaplike werk word in Tabel
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3.5 vervat.

Tabel 3.5: Kwalifikasies van Maatskaplike Werkers

n = 47

Kwalifikasies Respondente

f %

3 jaar Diploma

3 jaar Graad

4 jaar Diploma

4 jaar Graad

Honneursgraad

Meestersgraad

Doktorsgraad

5

4

9

20

7

2

0

10,6

8,5

19,2

42,5

14,9

4,3

0

TOTAAL 47 100

Die bogenoemde Tabel 3.5 dui daarop dat die meeste respondente naamlik 38

(80,8%) oor ’n voorgraadse opleiding beskik. 

Volgens Conradie (1998:75-76) is daar geen verskil in werksbevrediging tussen

maatskaplike werkers wat oor voorgraadse of nagraadse studies beskik nie.

3.4 SUPERVISIE EN KONSULTASIE

3.4.1 Ontvang van supervisie of konsultasie

Die respondente is versoek om aan te dui of hulle ten tye van die ondersoek supervisie
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of konsultasie van ’n maatskaplikewerkbestuurder ontvang.  Tabel 3.6 toon die

verspreiding aan tussen respondente wat supervisie ontvang teenoor diegene wat

konsultasie ontvang.

Tabel 3.6: Supervisie / Konsultasie

n = 47

Supervisie / Konsultasie Respondente

f %

Supervisie

Konsultasie

Geen

28

17

2

59,6

36,1

4,3

TOTAAL 47 100

Uit die gegewens in Tabel 3.6 kan afgelei word dat 28 (59,6%) van die respondente

supervisie ontvang.  Sewentien (36,1%) respondente funksioneer reeds op

konsultasievlak.  Die twee respondente wat nie supervisie of konsultasie ontvang nie,

het as redes aangedui dat daar geen maatskaplikewerkbestuurder in die betrokke

organisasie werksaam is nie.  Die ander respondent het onlangs ’n betrekking aanvaar

en het dus nog nie supervisie ontvang nie.

3.4.1.1 Die Gereeldheid van supervisie

In ’n opvolgvraag (sien vraag 2.1.1 Bylae B) is die respondente gevra om aan

te dui hoe gereeld supervisie geskied.  Van die 28 respondente wat supervisie

ontvang het, het  23 (82,1%) aangedui dat hul een keer per maand supervisie

ontvang; een (3,5%) ontvang weekliks; een (3,5%) ontvang twee keer per

maand en drie (10,7%) ontvang kwartaalliks.  Volgens Botha (2000:304) vind
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supervisie voortdurend plaas deur outomatiese opvolgsessies wat voortduur

totdat die maatskaplike werker ’n sekere vlak van ontwikkeling bereik het

wanneer daar oorgegaan kan word na konsultasie.  Uit bogenoemde gegewens

kan die afleiding gemaak word dat supervisie op ’n redelike gereelde basis

geskied.

’n Ondersoek deur King en Botha (1997:114) dui daarop dat gereelde en

doeltreffende supervisie werksbevrediging bevorder deurdat die maatskaplike

werkers ervaar dat hul professionele outonomie erken word.  Botha (2000:20)

maak dit duidelik dat gereelde supervisie die maatskaplike werker tot

gewenste optrede motiveer wat werksbevrediging tot gevolg kan hê.

3.4.1.2 Supervisie patroon

In ’n opvolgvraag is aan die respondente wat supervisie ontvang gevra of hul

graag meer of minder supervisiesessies wil hê en of hulle tevrede is met die

huidige patroon.  Uit die 28 (59,6%) respondente wat supervisie ontvang het

21 (44,7%) respondente aangedui dat hul tevrede is met die huidige

supervisiepatroon.  Vier (8,5%) respondente verlang egter meer sessies en drie

(6,4%) respondente verlang minder sessies.

Voorafgaande bevinding bevestig in ’n mate Botha (2000:20) se siening dat

grondvlak maatskaplike werkers werkstevredenheid beleef wat hul vakkundige

funksionering aanbetref.

3.5 MOTIVERING BINNE DIE WERKSOPSET

3.5.1 Motivering as konsep

Die respondente is versoek om aan te dui wat eerste in hul gedagte opkom wanneer
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hul aan motivering as konsep in die werksopset dink.  Die doel van hierdie vraag was

om te bepaal of die respondente ’n verband tussen motivering en werksbevrediging

kan aandui.

Van die respondente het irrelevante response op die vraag gegee.  Die res van die

respondente se siening van die konsep “motivering” in die werkopset is ontleed en kan

in die volgende vier stellings saamgevat word:

• die ondersteuning wat die maatskaplikewerkbestuurder aan die werkers bied;

• die terugvoering en erkenning van die maatskaplikewerkbestuurder;

• die gunstige werksomstandighede waarin die maatskaplike werkers werksaam

is;

• om produktief te wees;

Sekere van die bogenoemde sieninge word deur Flood en Gibson (2002:61)

ondersteun wanneer hulle meld dat motivering beskou word as die skep van ’n

omgewing waarbinne die mense ’n begeerte het om te presteer.  Kadushin (1992:228)

is van mening dat werksbevrediging maatskaplike werkers se vermoëns verhoog om

effektiewe dienste en doelgerigte werk te lewer.  Daar kan nie ’n verband gelê word

tussen die siening van die konsep “motivering” deur die respondente en

werksbevrediging nie.

3.5.2 Bereiking van doelstellings

Aan die maatskaplike werkers is die vraag gestel of dit belangrik is dat ’n

maatskaplikewerkbestuurder sy/haar werkers moet motiveer tot die bereiking van die

organisasie se doelstellings.  Die reaksie van die respondente word in Tabel 3.7

weergegee.

Tabel 3.7: Doelbereiking 
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n = 47

f %

Ja 45 95,7%

Nee 2 4,3%

Totaal 47 100%

Van die 47 respondente het 45 (95,7%) aangedui dat dit wel belangrik is dat die

maatskaplikewerkbestuurders werkers moet motiveer om die organisasie se

doelstellings te bereik.  As redes is aangevoer dat dit effektiewe dienste en positiwiteit

by die maatskaplike werkers bevorder.  Aangesien die doelstellings die prioriteit van

die welsynsorganisasie is, is motivering deur die maatskaplikewerkbestuurder ’n

aansporing tot die bereiking van die doelstellings.  Die respondente is van mening dat

ondersteuning en aanmoediging deur die maatskaplikewerkbestuurder ’n impak kan

hê op die maatskaplike werkers aangesien dit werksbevrediging tot gevolg kan hê wat

daartoe kan lei dat die organisasie se doelstellings bereik word.  Burke (1992:311) se

siening ondersteun bogenoemde bevindinge dat dit die taak van die

maatskaplikewerkbestuurder is om die werkers aan te moedig om hulself te motiveer

om die organisasie se doelstellings te bereik.  Dit dra by tot werksbevrediging.

Die twee (4,3%) respondente wat nie met bogenoemde bevindinge saamstem nie, voer

aan dat die werker hom- of haarself moet motiveer tot die bereiking van die organisasie

se doelstellings.  Die respondente is ook van mening dat indien ’n werker se

ingesteldheid en houding nie positief is nie, motivering deur die

maatskaplikewerkbestuurder nie veel sal baat nie.

Daar word dus afgelei dat daar ’n verband kan bestaan tussen die mate wat die

maatskaplikewerkbestuurder sy werkers motiveer en werksbevrediging.

3.5.3 Kwaliteit van dienslewering

Aan die maatskaplike werkers is gevra of motivering deur die
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maatskaplikewerkbestuurder ’n rol in die kwaliteit van dienslewering van ’n

maatskaplike werker speel.

Tabel 3.8: Motivering en dienslewering

n = 47

f %

Ja 44 93,6%

Nee 3 6,4%

Totaal 47 100%

Die respondente het soos volg gereageer.  Vier en veertig (93,6%) van die

respondente het aangedui dat motivering deur die maatskaplikewerkbestuurder wel ’n

rol speel in die kwaliteit van dienslewering.

Een van die respondente het dit duidelik gestel dat die maatskaplikewerkbestuurder

’n “onsigbare” stut is.  Van die respondente was van mening dat die nodige

ondersteuning en erkenning die maatskaplike werkers in hulself sal laat glo en tot ’n

hoër kwaliteit van dienslewering sal lei.  Hierby voeg hulle dat motivering deur die

maatskaplikewerkbestuurder tot die maksimum ontwikkeling van die potensiaal van die

maatskaplike werker en ook werksbevrediging kan bydra.

Die 44 (93,6%) respondente het ook die volgende redes aangevoer waarom

motivering deur die maatskaplikewerkbestuurder ’n rol speel in die kwaliteit van hul

dienslewering:

• Dit het positiwiteit by die maatskaplike werker tot gevolg.

• Die belangstelling deur maatskaplikewerkbestuur is baie belangrik en beteken

baie vir hulle.

• Die entoesiasme en toegewydheid van die maatskaplikewerkbestuurder is
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aansteeklik.

• Die feit dat die maatskaplike werkers hoë gevalleladings hanteer, vereis

motivering van die maatskaplikewerkbestuurder.

’n Ondersoek deur Ehlers (1994:56) ondersteun bogenoemde redes dat ’n positiewe

ingesteldheid en entoesiasme deur die maatskaplikewerkbestuurder die maatskaplike

werker kan motiveer tot ’n hoër kwaliteit van dienslewering wat tot werksbevrediging

lei.

3.5.4 Motivering deur kollegas

Die respondente is versoek om hul menings te gee omtrent die stelling dat kollegas,

meer as maatskaplikewerkbestuurders, mekaar tot dienslewering en dus tot

werksbevrediging motiveer. (Sien vraag 3.4 Bylae B)

By die ontleding van vraag 3.4 kon die navorser in die response van die respondente

onderskei wie ten gunste en wie nie ten gunste van die stelling was nie.  Vyf-en-twintig

(53,1%) van die respondente het saamgestem en die volgende is ’n samevatting van

hul menings: dat kollegas meer begrip het vir mekaar, mekaar ondersteun, take saam

aanpak, bewus is van mekaar se frustrasies, begrip toon vir werksomstandighede en

mekaar van advies voorsien indien die maatskaplikewerkbestuurder nie onmiddellik

beskikbaar is nie.  Kollegas is meer gemaklik met mekaar.  Latting (1991:62)

ondersteun bogenoemde bevindinge dat  werkers soos persone wat saam met hulle

werk sal dink, voel en optree.  King en Botha (1997:111-112) bevestig ook dat

groepslojaliteit tussen kollegas onderling ’n baie belangrike bydrae tot

werksbevrediging kan lewer.

Die 18 (38,4%) respondente wat nie ten gunste van motivering deur kollegas was nie,

het die volgende redes vir hul menings aangevoer: 
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• dat kollegas mekaar negatief kan beïnvloed; 

• kollegas werk nie altyd goed saam nie;

• kollegas kan werksomstandighede negatief beïnvloed;

• dit blyk asof maatskaplikewerkbestuurder se leiding betwyfel word;

• advies en leiding kan soms verwarrend wees.

Die meeste van die betrokke respondente beklemtoon hul mening dat motivering van

binne kom en persoonlike entoesiasme en professionele ingesteldheid kweek

motivering ongeag of dit ’n kollega of ’n maatskaplikewerkbestuurder is.

Vier (8.5%) van die betrokke respondente het aangedui dat hul nog nie met kollegas

saamgewerk het nie, dus kon hul nie op die vraag reageer nie.

Daar kon nie uit bogenoemde menings afgelei word dat kollegiale motivering wel

werksbevrediging tot gevolg het nie.  Dit blyk wel dat waar maatskaplike werkers

onderling met mekaar kan konsulteer dat dit tog ’n faktor kan wees wat lei tot

werksbevrediging.

3.6 BELEWENIS VAN WERK

3.6.1 Werksbelewenis

Die respondente is versoek om op ’n sewepuntskaal (waar 1 = geensins en 7 = in ’n

groot mate) aan te dui in watter mate hulle hul huidige werksomstandighede beleef.  Die

respondente moet op die stellings in Figuur 3.1 reageer. (Sien vraag 4.1 Bylae B)

Figuur 3.1 dui die response, met betrekking tot die belewenis van die aspekte in hul

huidige omstandighede aan.  Die rangordeplasing is as ’n kontinuum beskou met een

as geensins en sewe as groot mate.  Die berekende gemiddelde van die plasing van

elke stelling is bepaal.  Die posisie van elke stelling op die kontinuum dui die

rangordeplasing van die stelling aan.
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Figuur 3.1: Werksbelewenis

Stellings Geensins Groot mate       

    1      2     3     4      5      6      7

Ek is persoonlik verantwoordelik vir
die afhandeling van my take

My take is betekenisvol

My werk bied vir my uitdagings

Ek ontvang erkenning vir my werk

My werk is roetinewerk

Ek ontvang negatiewe kritiek van my
maatskaplikewerk-bestuurder

6,6

5,7

5,3

4,7

2,8

1,9

Uit Figuur 3.1 blyk dit dat die meeste respondente persoonlik verantwoordelik is vir

die afhandeling van hul take.  Anderson (1989:34) komplementeer bogenoemde

bevinding deur van die standpunt uit te gaan dat ’n werker werksbevrediging sal ervaar

indien hy of sy meer verantwoordelikhede en gesag oor eie werk, die werk van ander

of selfs nuwe verantwoordelikhede het.

Dit kan verder afgelei word dat die respondente hul take as betekenisvol beskou en

dat die werk uitdagings aan hulle bied.  King en Botha (1997:109-111) is van mening

dat ’n gebrek aan uitdagings in die werksituasie van die maatskaplike werkers,

aanleiding tot lae werksbevrediging kan gee.  Take moet dus ook betekenisvol wees

om werksbevrediging te verseker.  Daarteenoor word herhalende, roetinewerk van ’n

vervelige aard met geen werksbevrediging geassosieer.  Die bevindinge in figuur 3.1

wys daarop dat ’n klein getal van die respondente hul werksituasie as roetinewerk

beleef.

Uit die bevindinge in Figuur 3.1 kan daar afgelei word dat die oorgrote meerderheid

maatskaplike werkers in die ondersoek wel werksbevrediging in hulle huidige

werksomstandighede te beleef.
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3.6.2 Belewenis van maatskaplikewerkbestuurder

Die respondente is versoek om op ’n sewepuntskaal (waar 1 = geensins en 7 = in ’n

groot mate) aan te dui hoe hulle hul maatskaplikewerkbestuurder beleef.  Die

respondente moes op stellings soos vervat in Figuur 3.2 reageer (vraag 4.2 Bylae B).

Figuur 3.2 dui die resultaat aan van hoe die respondente hul

maatskaplikewerkbestuurder beleef.  Die rangordeplasing is as ’n kontinuum beskou

met een as geensins en sewe as groot mate.  Die berekende gemiddelde van die plasing

van elke stelling is bereken.  Die posisie van elke stelling op die kontinuum dui die

rangordeplasing van die stelling aan.

Figuur 3.2: Belewenis van maatskaplikewerkbestuurder

My Maatskaplikewerkbestuurder Geensins Groot mate       

    1      2     3     4      5      6      7

Dra kennis van my werksaamhede

Luister na my menings

Dra my belange op die hart

Bied my die geleentheid om deel te
neem aan besluite wat die organisasie
as geheel raak

Help my om my probleme op te los
(kliëntsisteem)

5,6

5,6

5,3

4,9

4,5

Die bevindinge in Figuur 3.2 dui daarop dat die betrokke

maatskaplikewerkbestuurders in ’n groot mate positief deur die maatskaplike werkers

beleef word, aangesien die maatskaplikewerkbestuurder in ’n groot mate kennis dra

van hul werksaamhede, luister na hul menings, hul belange op die hart dra, hul die

geleenthede bied om deel te neem aan besluite wat die organisasie as geheel raak en

help met die oplos van probleme wat betrekking op die kliëntsisteem het.  Lordan



65

(1999:128-129) meld dat werksbevrediging verhoog word wanneer die

maatskaplikwerkbestuurder begrip toon, vriendelik is, erkenning vir goeie prestasie

gee, luister na werkers se menings en belangstelling toon.  Daar kan dus afgelei word

dat die maatskaplike werkers in die ondersoek werksbevrediging beleef met

betrekking tot hul maatskaplikewerkbestuurders se optrede teenoor hulle.

3.6.3 Bewusmaking deur maatskaplikewerkbestuurder

Die vraag is aan die respondente gestel of hul maatskaplikewerkbestuurders hul bewus

maak van die swak punte in hul funksionering as maatskaplike werkers (sien vraag 4.3

Bylae B).

Tabel 3.9 dui die resultate aan van die bewusmaking deur die

maatskaplikewerkbestuurder.

Tabel 3.9: Bewusmaking deur Maatskaplikewerkbestuurder

n = 47

Respons

Respondente

f %

Ja

Nee

Geen

29

15

 3

61,8

31,9

6,3

TOTAAL 47 100

Nege-en-twintig (61,8%) van die respondente het aangedui dat hul

maatskaplikewerkbestuurder hul bewus maak van swak punte in hul funksionering as

maatskaplike werker.  Terwyl ’n redelike groot getal maatskaplike werkers te wete 15

(31,9%) nie op hul swak punte deur hulle maatskaplikewerkbestuurders gewys word

nie, het een van die respondente wat geen aangedui het, geen reaksie gelewer nie.  Die

ander twee respondente het reeds aangedui dat die een geen
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maatskaplikewerkbestuurder het nie en die ander een is onlangs in die pos aangestel

en dus nog nie supervisie ontvang nie.

In ’n opvolgvraag (sien vraag 4.3.1 Bylae B) moes die respondente wat positief

reageer het op die voorafgaande vraag, aandui wat daar omtrent gedoen word.  Die

volgende is deur die respondente gemeld: daar word geleenthede geskep vir

konsultasiesessies, indiensopleiding, personeelontwikkeling, werkswinkels,

groepsupervisies asook oop kommunikasiekanale word daar gestel.  King en Botha

(1997:116) beklemtoon dat supervisors of maatskaplikewerkbestuurders doelbewus

met hulle maatskaplike werkers in gesprek moet tree oor hulle swak punte sodat daar

gesamentlik struikelblokke geïdentifiseer en aksieplanne geïnisieer kan word om die

werker se maksimum werksvervulling te bewerkstellig.  McLoud (1987:51-53)

bevestig dit dat indien die maatskaplikewerkbestuurder die maatskaplike werker

bewus maak van sy/haar swak punte, die werker meer gemotiveerd sal wees.  Die

werker sal dus aandag aan die tekortkominge skenk ten einde groter sukses te behaal

en meer werksbevrediging te ervaar.

In ’n opvolgvraag (sien vraag 4.3.2 Bylae B) moes die respondente wat negatief

geantwoord het, naamlik 15 (31,9%) aandui of hul enige behoefte het om hul

funksionering as maatskaplike werker te bevorder.

Tabel 3.10: Behoefte om funksionering as maatskaplike werker te bevorder

f %

Ja 15 100%

Nee 0 0

Totaal 15 100%

Uit die reaksie wat ontvang is, het dit duidelik geblyk dat al 15 (100%) respondente

definitief hul funksionering as maatskaplike werkers wil bevorder.  Hulle meld dat hul
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bewus gemaak wil word van hul swak punte om sodoende daaraan te werk en te

verbeter ten einde beter te funksioneer.  Die respondente gaan van die standpunt uit

dat supervisors kennis van hul maatskaplike werkers se swak punte moet dra om te

verhoed dat hulle in ’n groef verval wat tot stagnering en werksontevredenheid kan lei.

’n Ondersoek deur Theron (1995:80) bewys dat maatskaplike werkers  verwag dat

die supervisor hul moet motiveer of in staat stel om hulle werk so goed as moontlik te

verrig.  Dit oefen ’n direkte invloed op die werksbevrediging van maatskaplike werkers

uit.

Daar kan afgelei word dat sommige maatskaplike werkers in hierdie ondersoek

moontlik onbevredig in hulle werk voel as gevolg van onbetrokkenheid van hul

maatskaplikewerkbestuurders.

3.6.4. Werklading

Die respondente is versoek om aan te dui of hul in staat is om meer take in hul huidige

pos te hanteer.  Die reaksie op die vraag word in Tabel 3.11 weergegee.

Tabel 3.11: Die aanvaarding van meer take in huidige pos 

n = 47

f %

Ja 17 36,1

Nee 30 63,9

TOTAAL 47 100

Dertig (63,9%) van die respondente het aangedui dat hul nie in staat is om meer take

in hul huidige pos te aanvaar nie.  Van die redes wat deur die maatskaplike werkers

aangedui is, is dat hul reeds hoë gevalleladings hanteer, die intensiteit van gevalle laat
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dit nie toe nie, hul werksgebied is groot, die hantering van hoë statutêre gevalleladings,

te min werksure en die baie tyd wat aan administrasie bestee moet word.  Ten spyte

daarvan dat Smith en Cronje (1992:343) werksverbreding as betekenisvol beskou

waar ’n groter verskeidenheid take tot ’n pos gevoeg kan word, spreek Theron

(1995:16) haar kritiek uit teen hierdie benadering.  In die lig van Theron (1995:16) se

standpunt kan afgelei word dat die vergroting/uitbreiding van die bestaande

werkslading van die meerderheid van die respondente moontlik tot

werksonbevrediging kan lei aangesien dit nie die werk uitdagend maak nie en ook nie

tot die werker se persoonlike ontwikkeling bydra nie.

Die 17 (36,1%) respondente wat wel aangedui het dat hul in staat is om meer take in

hul huidige pos te aanvaar het die volgende redes aangevoer:

• die hantering van lae gevalleladings;

• die gespesialiseerdheid van hul pos;

• verkleining van werksgebiede;

• weens interne redes funksioneer van hul nie optimaal nie;

• die feit dat die kantoorhoof nie werk delegeer nie.

Daar kan afgelei word dat die oorgrote meerderheid respondente moontlike

werksonbevrediging sal ervaar indien hul meer take in hul pos bykry.

3.6.5 Werksbevrediging

Die respondente is versoek om op ’n sewepuntskaal (waar 1 = geensins en 7 = in ’n

groot mate) aan te dui watter invloed die volgende aspekte naamlik; die salaris wat

hulle verdien, die status van die professie en die sekuriteit wat die werk bied, het op

die bevrediging wat hul in hul werk beleef.

Figuur 3.3 dui die respons van die ondersoekgroep aan.  Die rangordeplasing is as ’n
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kontinuum beskou met een as geensins en sewe as groot mate.  Die berekende

gemiddelde van die plasing van elke aspek is bereken.  Die posisie van elke aspek op

die kontinuum dui die rangordeplasing van die aspek aan.

Figuur 3.3: Invloed van salaris, status en sekuriteit

Invloede

Geensins Groot mate

       1        2         3         4        5         6        7

Status van die professie 4,4

Salaris wat hulle verdien 4,1

Sekuriteit wat die werk bied 3,8

Dit is opvallend uit Figuur 3.3 dat die status van die professie, die salaris wat hulle

verdien of die sekuriteit wat die werk bied, nie ’n merkwaardige invloed op die

werksbevrediging van die respondente het nie.

Volgens ’n ondersoek deur Kemp (1985:30) geniet maatskaplike werkers in

gesinsorganisasies ’n lae beroepstatus maar beleef steeds werksbevrediging.  Die feit

dat die status van die professie nie ’n wesenlike invloed het op die werksbevrediging

van die werkers nie word bevestig deur Kemp (1985:30) se ondersoek.  Kemp

(1985:30) gaan van die standpunt uit dat sodanige situasie wel vir die gemotiveerde en

ambisievolle maatskaplike werker aanleiding kan gee tot ’n gevoel van ambisieloosheid

en afstomping.

3.7 WERKROTASIE EN BEVORDERINGSGELEENTHEDE

3.7.1 Voorsiening van werkrotasie

Op die vraag of die organisasie waar die maatskaplike werkers in hierdie ondersoek

werksaam is, voorsiening maak vir werkrotasie, dui Tabel 3.12 die volgende resultate
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aan:

Tabel 3.12: Voorsiening van werkrotasie

n = 47

f %

Ja

Nee

7

40

14,9

85,1

TOTAAL 47 100

Die sewe (14,9%) respondente wat aangedui het dat hul organisasie wel voorsiening

maak vir werkrotasie het die volgende menings gelug, naamlik dat werkrotasie:

• meer uitdagings ten opsigte van hul werk bied;

• stagnering in ’n pos voorkom;

• blootstelling aan ander werksgebiede moontlik maak;

• stimulering bied;

• veranderinge onder hul aandag bring; en

• die verbreding van kennis meebring.

Ten spyte daarvan dat Gibson (2003:364-365) ten gunste van werkrotasie is omdat

dit werksbevrediging kan verhoog, het 40 (85,1%) respondente aangedui dat daar nie

voorsiening vir werkrotasie in hul welsynsorganisasies gemaak word nie.

3.7.2 Ten gunste van werkrotasie

 Die 40 (85,1%) respondente wat aangedui het dat daar nie vir werkrotasie i n

h u l

o r g

anis

asie
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voo

rsie

ning

gem

aak

wor

d

nie,

moe

s

a a n

d u i

o f

h u l

t e n

gun

s t e

v a n

wer

krot

asie

is of

nie.

Tabel 3.13 dui die respons aan of maatskaplike werkers ten gunste van werkrotasie

is.

Tabel 3.13: Ten gunste van werkrotasie
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f %

Ja

Nee

12

28

30

70

TOTAAL 40 100

Die 28 (70%) respondente wat nie ten gunste van werkrotasie is nie het aangedui dat

werkrotasie nie altyd binne ’n organisasie prakties moontlik is nie.  Dit kan verwarring

en choas tot gevolg hê en kontinuïteit van dienslewering aan die kliëntsisteem nadelig

beïnvloed.  Hierdie respondente verskil egter van Theron (1995:16) en Gibson et al.

(2003:364-365) se standpunt dat werkrotasie verveeldheid kan verminder aangesien

hul werk reeds baie uitdagings bied en verveeldheid dus nie na vore kom nie.  Theron

(1995:16) spreek ook haar kritiek teenoor werkrotasie uit in die sin dat dit die

maatskaplike werker met nog meer vervelige take laat sonder die moontlikheid van

ontwikkeling en groei met die gevolg dat dit tot werksontevredenheid aanleiding kan

gee.

In sy geheel gesien blyk dit asof werkrotasie binne die maatskaplike werk opset nie

altyd moontlik en haalbaar is nie en dat dit nie so ’n belangrike rol in die

werksbevrediging van maatskaplike werkers speel nie.

3.7.3. Bevorderingsgeleenthede

Die respondente is gevra om aan te toon of die gebrek aan bevorderingsgeleenthede

’n invloed het op die bevrediging wat hul uit hul werk put (sien vraag 5.2 Bylae B).

Tabel 3.14 dui die resultate aan of die gebrek aan bevorderingsgeleenthede ’n invloed

op hul werksbevrediging uitoefen.

Tabel 3.14: Invloed van bevorderingsgeleenthede op werksbevrediging

n = 47



73

f %

Ja

Nee

29

18

61,7

38,3

TOTAAL 47 100

Uit bostaande gegewens kan die afleiding gemaak word dat 29 (61,7%) van die

respondente aangedui het dat die gebrek aan bevorderingsgeleenthede wel ’n invloed

op hul werksbevrediging het. 

Die redes wat deur die respondente aangevoer word waarom die gebrek aan

bevorderingsgeleenthede ’n invloed op hul werksbevrediging het, is naamlik dat hul in

hul huidige pos stagneer, hul raak ongemotiveerd en beleef nie werksbevrediging nie,

die werk bied nie meer uitdagings nie, dit verlaag hul moraal en strem hul professionele

groei en ontwikkeling.  Een van die respondente het ook gemeld dat dit frustrasies

meebring.

Die respondente voer aan dat bevorderingsgeleenthede hul meer tot doelgerigte en

effektiewe dienslewering sal aanspoor.  Hierdie stelling dat bevordering produktiwiteit

aanmoedig wat weer werksbevrediging meebring, word deur Kemp (1985:122-123)

ondersteun.  Lordan (1999:128) bevestig dit dat bevorderings-geleenthede die werkers

die geleentheid bied vir persoonlike groei om meer verantwoordelikhede te aanvaar.

Lordan (1999:128) wys daarop dat indien die werkers die organisasie se

bevorderingsbeleid as billik beskou, hul werksbevrediging sal ervaar.

Die 18 (38,3%) respondente wat aangedui het dat bevorderingsgeleenthede geen

invloed op hul werksbevrediging het nie, voer aan dat die liefde vir die beroep vir hul

belangriker is.  Hul put bevrediging uit hul suksesvolle dienslewering aan die

kliëntsisteem.  Van die respondente het aangedui dat hul byna aftree ouderdom bereik

het en dus nie in bevorderingsgeleenthede belangstel nie.
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Daar kan afgelei word dat die meerderheid maatskaplike werkers in hierdie ondersoek

moontlik werksonbevrediging beleef as gevolg van die gebrek aan

bevorderingsgeleenthede.

3.8 WERKSOMSTANDIGHEDE

3.8.1 Werksopset

Die respondente is gevra om ten opsigte van enkele interne aspekte aan te dui watter

van hierdie aspekte voldoende of onvoldoende in hul werksopset voorsien word.  (Sien

vraag 6.1 Bylae B).

Tabel 3.15 dui die resultate aan van watter aspekte voldoende of onvoldoende in die

werksopset van respondente voorsien word.

Tabel 3.15: Voorsiening in werksopset

Beskrywing Voldoende Onvoldoende

f % f %
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Beligting van u kantoor

Warm, vriendelike atmosfeer

Toerusting in my kantoor onder andere
meubels, telefoon ens.

Ventilering van u kantoor

Isolering van u kantoor teen geraas van buite

Temperatuurbeheer in u kantoor

42

40

35

33

28

20

89,4

85,1

74,5

70,3

59,6

42,5

5

7

12

14

19

27

10,6

14,9

25,5

29,7

40,4

57,5

Volgens Kemp (1985:54) speel infrastruktuur ’n baie belangrike rol ten opsigte van

werksbevrediging.  Die kantooropset, kantoortoerusting en kantoor-administrasie is

belangrike aspekte wat tot werksbevrediging kan lei.

In die geheel blyk dit uit Tabel 3.15 dat daar voldoende voorsien word in aspekte soos

onder andere beligting, warm, vriendelike atmosfeer, toerusting en ventilering.  Hieruit

kan afgelei word dat die maatskaplike werkers in ’n goeie werkklimaat werksaam is

en dat die maatskaplike werkers in die ondersoek met betrekking tot hul werksopset

wel werksbevrediging ervaar. 

Aspekte wat aandag behoort te kry is die kwessie van temperatuurbeheer binne die

kantore. 

3.9 LOOPBAANBEPLANNING

Met betrekking tot die loopbaanbeplanning van die respondente is daar 3 vrae gestel wat die

respondente moes beantwoord ongeag hul response op die voorafgaande vrae in hierdie

vraelys (sien vrae 7.1, 7.1.1, 7.2 van Bylae B).

3.9.1 Oorweging om van werk te verander
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Aan die respondente is die vraag gestel of hul al oorweeg het om van werk te

verander.  Tabel 3.16 dui aan die respons van die maatskaplike werkers ten opsigte

van hul oorweging om van werk te verander.

Tabel 3.16: Werkverandering

n = 47

f %

Ja

Nee

30

17

63,8

36,2

TOTAAL 47 100

Vanuit Tabel 3.16 blyk dit duidelik dat die meerderheid respondente 30 (63,8%)

aangedui het dat hulle dit oorweeg om van werk te verander.  Sewentien (36,2%)

respondente het aangedui dat hul dit glad nie oorweeg om van werk te verander nie.

Die 30 (63,8%) respondente wat aangedui het dat hul dit oorweeg om van werk te

verander, is versoek om aan te dui of hul al begin uitkyk het vir ’n ander werk.  Twintig

(66,7%) respondente het aangedui dat hul reeds pogings aangewend het om ’n ander

werk te bekom.  Tien (33,3%) respondente het aangedui dat hul nog nie begin het om

’n ander werk te soek nie.

Die feit dat 63,8% van die betrokke respondente oorweeg om van werk te verander

en 66,7% reeds begin uitkyk het vir ’n ander werk het, kan ’n bron van kommer binne

die professie wees.  Daar kan dus afgelei word dat daar wel faktore in die werkopset

van maatskaplike werkers is wat tot werksontevredenheid lei en daartoe aanleiding gee

dat hulle van werk wil verander.

3.9.2 Verlaat die Maatskaplikewerkprofessie
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Die vraag is aan die respondente gestel of hulle al oorweeg het om die

maatskaplikewerkberoep te verlaat.

Tabel 3.17 dui aan die resultate van die respondente ten opsigte van die verlating van

die maatskaplikewerkprofessie.

Tabel 3.17: Verlaat die beroep

n = 47

f %

Ja

Nee

16

31

34

66

TOTAAL 47 100

Uit Tabel 3.17 blyk dit dat 31 (66%) van die respondente dit glad nie oorweeg om die

maatskaplikewerkprofessie te verlaat nie.  Daarteenoor oorweeg 16 (34%)

respondente dit om wel die maatskaplikewerkprofessie te verlaat.  Redes wat

aangevoer is waarom maatskaplike werkers dit nie oorweeg om die professie te verlaat

nie, is dat die professie bied geleenthede tot ontwikkeling van belangstellings en

vaardighede, dit word beskou as ’n roeping, dit is ’n uitdaging, dit bied

werksbevrediging en die professie is gebou op beginsels. 

Die 16 (34%) respondente wat aangedui het dat hul dit oorweeg om die professie te

verlaat het aangetoon dat te hoë verwagtinge aan maatskaplike werkers gestel word,

te min beroepserkenning, oorwerk, samelewing se negatiewe opvatting teenoor die

professie en onvoldoende salarisse en byvoordele.

Uit bogenoemde gegewens kan wel afgelei word dat werksontevredenheid in die

werkopset van maatskaplike werkers voorkom en hulle die professie wil verlaat.  Die

feit dat een derde van die ondersoekgroep dit oorweeg om ’n ander loopbaan te volg

behoort ook die professie tot kommer te strek.
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3.10 SAMEVATTING

In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan die verwerking van die vraelys en bevindinge en

afleidings is gemaak.  Die bevindinge ten opsigte van die navorsing is met behulp van tabelle

en figure visueel aan die leser voorgestel.  Die belewenis van werksbevrediging deur die

grondvlak maatskaplike werkers is met bestaande literatuur vergelyk.  Hierdie empiriese

ondersoek het duidelik getoon dat intrinsieke en ekstrinsieke faktore wel 'n groot invloed op

die werksbevrediging van die maatskaplike werkers uitoefen.  Aspekte wat wel 'n belangrike

rol speel is supervisie, motivering binne die werksopset, die belewenis van werk, werkrotasie

en bevorderingsgeleenthede in die welsynsorganisasie en werksomstandighede.  

In die volgende hoofstuk word daar enkele gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak op grond

van die bevindinge in hierdie hoofstuk.
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HOOFSTUK 4

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS

Die doel van hierdie hoofstuk is om  gevolgtrekkings en aanbevelings te maak na aanleiding van die

empiriese ondersoek.

Die doelstelling van die ondersoek is bereik deurdat daar bepaal kon word wat die belewenis van

werksbevrediging by maatskaplike werkers van nie-regerings welsynsorganisasies in die Bolandstreek

is.   Daar is tot die volgende gevolgtrekkings gekom.

4.1 GEVOLGTREKKINGS

4.1.1 Gevolgtrekkings uit die literatuurstudie

4.1.1.1 Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die bevordering van

werksbevrediging 'n taak is van die maatskaplikewerkbestuurder.  Die

maatskaplikewerkbestuurder speel dus 'n baie belangrike rol in die motivering

van maatskaplike werkers.

4.1.1.2 Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat werksomstandighede 'n

bepalende rol speel in werksbevrediging by maatskaplike werkers.

4.1.2 Gevolgtrekkings uit empiriese ondersoek

Eerstens kan daar gevolgtrekkings gemaak word met betrekking tot die profiel van die

ondersoekgroep. 

4.1.2.1 Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die meeste maatskaplike werkers

in die Bolandstreek in diens is by tradisionele gesinssorgorganisasies te wete
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Afrikaanse Christelike Vroue Vereniging, Badisa en Kindersorgvereniging. 

4.1.2.2 Ooreenkomstig die diensjare van die respondente (sien tabel 3.3, op p 53)

word daar tot die gevolgtrekking gekom dat maatskaplike werkers in hierdie

ondersoek oor genoegsame praktykervaring beskik het om ’n betroubare

mening te kon gee van hulle belewing van werksbevrediging. 

4.1.2.3 Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die maatskaplikewerkberoep nog

hoofsaaklik ’n vroue beroep is (sien tabel 3.4, op p 53).   Daar kan geen

gevolgtrekking gemaak word of vroulike maatskaplike werkers meer of minder

werksbevrediging beleef as manlike maatskaplike werkers.  

4.1.2.4 Met betrekking tot die akademiese kwalifikasies van die respondente word

daar  tot die gevolgtrekking gekom dat die meerderheid grondvlak

maatskaplike werkers oor vier jaar opleiding beskik.  Slegs 4,3% het oor ’n

meestersgraad beskik. Daar kan egter nie tot die gevolgtrekking gekom word

dat akademiese kwalifikasies enige verband met werksbevrediging het nie. 

4.1.3 Gevolgtrekking met betrekking tot die belewenis van werksbevrediging of

werksontevredenheid

4.1.3.1 Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die ouderdom van grondvlak

maatskaplike werkers wel ’n bepalende faktor in die belewenis van

werksbevrediging deur maatskaplike werkers in die Bolandstreek is.  Jonger

maatskaplike werkers beleef werksbevrediging, terwyl maatskaplike werkers

in hulle “middeljare” (tussen 40 en 50 jaar) werksontevredenheid beleef.

Diegene bo 50 jaar beleef weer werkbevrediging deurdat hulle hul versoen het

met die aard van maatskaplikewerkdienslewering (Sien tabel 3.2, op p 51 en

die bespreking op p 80, 81, 82). 



81

4.1.3.2 Die gevolgtrekking word gemaak dat supervisie en konsultasie ’n bepalende

faktor in die werksbevrediging van maatskaplike werkers is.  Die meeste

maatskaplike werkers is tevrede met die huidige supervisie en

konsultasiepatroon.  Die gereeldheid van supervisie en konsultasie motiveer die

maatskaplike werkers om hul werk doeltreffend uit te voer en effektiewe

dienste te lewer.

4.1.3.3 Ten opsigte van die konsep motivering in die werksituasie word daar tot die

gevolgtrekking gekom  dat die maatskaplike werkers verstaan dat om werk

met entoesiasme en liefde te verrig dit met die ondersteuning van die

maatskaplikewerkbestuurder moet geskied ten einde werksbevrediging te kan

ervaar.  Dit word as belangrik beskou dat die maatskaplikewerkbestuurder die

maatskaplike werkers moet motiveer tot die bereiking van die doelstellings van

die organisasie.  Dit is opmerklik dat die oorgrote meerderheid maatskaplike

werkers aangevoer het dat motivering deur die maatskaplikewerkbestuurder,

effektiewe dienslewering en positiwiteit by die maatskaplike werkers bevorder.

Die maatskaplikewerkbestuurder speel ook ’n baie belangrike rol in die

kwaliteit van dienslewering wat weer aanleiding gee tot werksbevrediging.

4.1.3.4 Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat kollegas mekaar kan motiveer tot

effektiewe dienslewering wat tot werksbevrediging kan lei.  Ten spyte van

bogenoemde gevolgtrekking is daar maatskaplike werkers wat van mening is

dat kollegas mekaar ook negatief kan beïnvloed. Dit blyk ook dat die werkers

se eie ingesteldheid teenoor die werk ’n belangrike invloed en uitwerking op

die dienste wat gelewer word het asook op sy/haar belewenis van

werksbevrediging..  Met betrekking tot mede kollegas beleef die

ondersoekgroep werksbevrediging.

4.1.3.5 Die feit dat maatskaplike werkers in ’n groot mate persoonlik verantwoordelik

voel vir die afhandeling van hul take, hulle take as betekenisvol en uitdagend
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beskou word daar tot die gevolgtrekking gekom word dat die maatskaplike

werkers in hierdie ondersoek tog werksbevrediging beleef.

4.1.3.6 Die gevolgtrekking word gemaak dat die maatskaplike werkers hulle

bestuurders positief beleef. Dit lyk dat maatskaplikewerkbestuurders benut die

motiveringsfaktore soos onder andere “om kennis te dra van die werker se

werksaamhede”; “om na die menings van maatskaplike werkers te luister” op

’n konstruktiewe manier wat bydra dat maatskaplike werkers

werksbevrediging beleef (sien Figuur 3.2, op p 64).

4.1.3.7 Met betrekking tot die bewusmaking van die swakpunte van maatskaplike

werkers wat as motiveringselement benut kan word, word daar tot die

gevolgtrekking gekom dat 31,9% (15) maatskaplike werkers hulle bestuurders

as onbetrokke beleef tot hulle behoeftes om hulle funksionering as

maatskaplike werker te wil bevorder. Ten opsigte van hierdie aspek kan daar

aanvaar dat sommige maatskaplike werkers wel werksontevredenheid mag

beleef.

4.1.3.8 Drie en sestig komma nege persent (30) van die maatskaplike werkers het dit

duidelik gemaak dat hul nie in staat is om meer take in hul huidige pos te

aanvaar nie.  Die gevolgtrekking word gemaak dat ’n te  hoë gevallelading

aanleiding mag gee dat maatskaplike werkers werksondoeltreffendheid sal

beleef.

4.1.3.9 Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat salaris,  status van die pos en

sekuriteit wat die werk bied, nie ’n wesenlike invloed op die belewenis van

werksbevrediging deur die maatskaplike werkers het nie.

4.1.3.10 Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die meeste

welsynsorganisasies nie voorsiening maak vir werkrotasie nie.  Meer
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as die helfte van die maatskaplike werkers is nie ten gunste van

werkrotasie nie, aangesien dit verwarring en chaos tot gevolg sal hê en

die kliëntsisteem benadeel.  Ander sien werkrotasie as ’n geleentheid

om meer kennis op ander terreine op te doen en dat dit stimulering

bied om eentonigheid te voorkom.  In sy geheel word daar tot die

gevolgtrekking gekom dat werkrotasie nie altyd haalbaar in die

professie van maatskaplike werk is nie en sou dit plaasvind dat dit

(werkrotasie) eerder tot werksontevredenheid as werkstevredenheid

aanleiding gee.

4.1.3.11 Kemp(1985) het dit reeds uitgewys dat daar weinig

bevorderingsgeleenthede vir maatskaplike werkers by nie-regerings

welsynorganisasies is.  Die gevolgtrekking word gemaak dat hierdie

motiverings aspek nog steeds negatiewe gevoelens by maatskaplike

werkers veroorsaak wat direk aanleiding gee tot werksontevredenheid

(sien Tabel 3.14, op p 71). 

4.1.3.12 Daar word tot die gevolgtrekking gekom dat die meeste maatskaplike

werkers in gunstige omstandighede werksaam is en dat hulle oor die

algemeen, wat die werkopset aanbetref, wel werksbevrediging beleef.

4.1.3.13 Met betrekking tot die loopbaanbeplanning van die maatskaplike

werkers in hierdie ondersoek word daar tot ’n kommerwekkende

gevolgtrekking gekom.  Besture van nie-regerings organisasies in die

Bolandstreek behoort hiervan kennis te neem.  Dit blyk dat daar tog

’n groot mate van werksontevredenheid by maatskaplike werkers in

die Bolandstreek bestaan omrede 63,8% (30) oorweging skenk om

van werk te verander en dat 66,7% reeds om ander werk begin

aansoek doen het.  Daar word tot die slotsom gekom dat hierdie

groep nie graag die professie wil “verlaat” nie aangesien 66% aangedui
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het dat hulle nie oorweeg om ’n ander beroep te beoefen nie, maar dat

hulle by ’n ander organisasie wil gaan werk.

4.2 AANBEVELINGS

Aan die hand van die gevolgtrekkings, kan die volgende aanbevelings gemaak word:

4.2.1 Dit blyk dat van die vernaamste motiveringsfaktore van werksbevrediging die mate van

uitdaging en stimulasie wat die werk bied, is.  Daar word aanbeveel dat

maatskaplikewerkbestuurders taakverskeidenheid in maatskaplike werkers se

werklading inbou sonder dat dit aanleiding gee tot werkoorlading.

4.2.2 In aansluiting met bogenoemde word daar aanbeveel dat

maatskaplikewerkbestuurders ’n toenemende hoër vlak van verantwoordelikheid aan

maatskaplike werkers delegeer om voortdurende uitdaging te verseker.

Maatskaplikewerkbestuurders behoort sorg te dra dat die ontwikkelingsvlak van hul

maatskaplike werkers deeglik bepaal word sodat hulle (maatskaplikewerkbestuurders)

in staat sal wees om te identifiseer wanneer dit nodig is om ekstra uitdagings in hul

(maatskaplike werkers)  werk in te bou.  Dit sal eerder tot ekstra spanning as

betekenisvolle uitdaging lei indien te veel verantwoordelikhede aan ’n maatskaplike

werker opgedra word wat nie daarvoor gereed is nie. Wanneer hierdie delegering

selektief en deurdag gedoen word kan dit die motiveringsvlak van ’n maatskaplike

werker verhoog wat weer aanleiding kan gee tot groter werksbevrediging.

4.2.3 Maatskaplikewerkbestuurders behoort nie die waarde van supervisie en konsultasie

as ’n belangrike motiveringsfaktor by grondvlak maatskaplike werkers te onderskat

nie. Daar word aanbeveel dat maatskaplikewerkbestuurders wat as supervisors in die

Bolandstreek optree ’n forum stig waar hulle saam kan vergader en besin oor

gemeenskaplikhede in hulle bestuursrol  as supervisor ter bevordering van

werksbevrediging by hulle maatskaplike werkers. 
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4.2.4 Ofskoon die ondersoekgroep vergoeding nie hoog aanskryf as ’n faktor wat ’n rol

in hulle werksbevrediging speel nie, is daar tog onderliggend ’n ongemak by

maatskaplike werkers in nie-regeringsorganisasies oor hulle salaris wat hulle ontvang.

Dit word dus aanbeveel dat  besture kennis sal neem van maatskaplike werkers se

ongemak met die vergoeding wat hulle ontvang.  Daar word voorgestel dat

alternatiewe wyses gesoek en in plek gestel word om meer erkenning en beloning

aan die maatskaplike werkers te gee vir die werk wat hulle verrig. 

4.2.5 Maatskaplikewerkbestuurders moet nie die waarde van die positiewe onderlinge

motivering wat daar tussen maatskaplike werkers op dieselfde vlak bestaan

onderskat nie. Daar word aanbeveel dat daar doelbewus vir maatskaplike werkers by

eenmanskantore  geleentheid geskep word om met mede kollegas in groter kantore

kontak te hê.  Maatskaplikewerkbestuurders moet hier instrumenteel wees en hulle

werkers aanmoedig om lid te word van die Suid Afrikaanse Maatskaplike

Werkers Assosiasie: Boland tak.  Deur middel van lidmaatskap en bywoning van

vergaderings kom maatskaplike werkers met mede kollegas in aanraking wat weer

bydra tot die opbou van ’n ondersteuningsnetwerk.  

4.2.6 Maatskaplikewerkbestuurders behoort kennis te neem dat die wyse waarop hulle

grondvlak maatskaplike  werkers bestuur ’n direkte verband het tot die mate van

werkstevredenheid wat laasgenoemdes beleef. Daar word aanbeveel dat daar ’n

wedersydse evaluering tussen grondvlak maatskaplike werkers en hulle bestuurders

sal plaasvind ten einde positiewe en negatiewe bestuurstyle en werkswyses aan te

spreek.

4.2.7 Dit word aanbeveel dat maatskaplikewerkbestuurders en die besture van die

organisasies proaktief sal moet beplan ten einde ’n onnodige “uittog” van maatskaplike

werkers uit die nie- regeringsorganisasies wat by hierdie ondersoek betrek was, te

voorkom.
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4.2.8 Die feit dat werksontevredenheid dikwels op grond van organisatoriese faktore

ontstaan, beklemtoon die maatskaplikewerkbestuurder se verantwoordelikheid om

hierdie organisatoriese struikelblokke aan te spreek ten einde werkstevredenheid te

verseker.

Daar word dus aanbeveel dat doelbewuste aksieplanne  in hierdie verband in plek

gestel word, soos:

• deeglike oriënteringsprogramme vir nuwe maatskaplike werkers;

• ontsluiting van hulpbronne;

• aanvaarbare vergoedingspakkette;

• terugvoer oor werkverrigting aan die hand van gesistematiseerde

personeelevaluering;

• gereelde indiensopleiding om vaardighede te verbeter;

• kennisname van nuwe tendense in die professie en

• die versekering van stimulerende werksinhoud.
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