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PROMOTOR: 
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Die doel met hierdie navorsing is om vanuit 'n geestesgesondheidsperspektief ondersoek in te stel 

na die rolkonflik van die werkende moeder. Die literatuurdoelstellings behels dat rolgedrag 

verduidelik word. Veranderlikes binne die organisasie- en werksfeer asook familiesfeer wat tot 

rolkonflik by die werkende moeder aanleiding gee is beskryf Die groeisielkunde is vanuit die 

analitiese, humanistiese en eksistensiele paradigmas aangebied, ten einde 'n geestesgesonde 

persoonlikheidsprofiel te ontwikkel. 

Wat die operasionele doelstellings betref, is die veranderlikes wat tot rolkonflik aanleiding gee en 

die persoonlikheidsfunksionering van tien werkende moeders met hulle eerste kind, deur middel 

van 'n ongestruktureerde onderhoud, ondersoek. Die verband tussen rolkonflik en 'n 

geestesgesonde persoonlikheid is vasgestel, om te bepaal hoe geestesgesondheid die hantering van 

rolkonflik bei:nvloed. 

Die resultate dui daarop dat die werkende moeder, met die ervaring van haar rol as moeder, groei 

in haar persoonlikheidsfunksionering getoon het. Uit die resultate blyk dit dat dit 'n positiewe 

gesindheid teenoor loopbaan, min werksekuriteit vir die moeder wat in haar eie praktyk werksaam 

is, onbuigsame werksomstandighede, ondersteuning deur betekenisvolle ander, rolbeperking en 

hoe deurdringbaarheid tussen die moeder se moeder- en werkrol, temas is wat die rolkonflik wat 

die werkende moeder ervaar, en gevolglik haar geestesgesondheid, bei:nvloed. Die resultate dui 

daarop dat die werkende moeder konflik tussen haar moeder- en werkrol, rol as eggenote en eie 
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tyd ervaar. Unieke veranderlikes wat tot rolkonflik lei in die Suid-Afrikaanse konteks, wat in die 

navorsing ge!dentifiseer is, is rolbeperking en gebrek aan werksekuriteit vir die moeder wat haar 

eie praktyk bedryf 

Die geestesgesonde persoonlikheidsfunksionering van die werkende moeder is met die 

ontwikkelde persoonlikheidsprofiel vergelyk. Dit blyk dat akkurate en realistiese waarnemings van 

ervarings, vryheid om emosies te beleef, geloof, toekomsgerigtheid en innige interpersoonlike 

verhoudings die werkende moeder se geestesgesondheid positief kan be1nvloed, en tot makliker 

hantering van rolkonflik lei. Hierteenoor blyk dit dat gebrek aan selfkennis, gebrek aan vryheid van 

keuse, min emosionele beheer asook onaanvaarbaarheid en onverdraagsaamheid teenoor ander, 

eienskappe is waar sy heelwat in haar persoonlikheidsfunksionering kan groei. 

Aanbevelings v1r die hantering van rolkonflik deur die werkende moeder is v1r die 

bedryfsielkundige praktyk en die werkende moeder self geformuleer, asook aanbevelings vir 

verdere navorsingsgeleenthede. 

SLEUTELTERME: Geestesgesondheid, werkende vrou, werkende moeder, rolkonflik, 

groeisielkunde, persoonlikheid, kwalitatiewe studie 
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The aim of this research was to study the role conflict experienced by the working mother from 

the mental health perspective. The literature study includes a description of role behaviour as well 

as variables within the organisational, work and family spheres that influence role conflict. Growth 

psychology is presented from analytical, humanistic and existential perspectives, culminating in a 

profile of the mentally healthy personality. 

The operational aims involved an investigation of variables that influence role conflict and the 

personality functioning of ten working mothers who are bringing up their first child. This was 

conducted through unstructured interviews. This involved determining the relationship between 

role conflict and a mentally healthy personality, to determine how mental health facilitates coping 

with role conflict. 

The results indicate that the working mother showed growth in her personality functioning as a 

result of the experience of her role as mother. However, the results also indicate that a positive 

orientation to career, minimal job security for the mother working in her own business, inflexible 

working conditions, support from significant others, role restriction and high penetrability between 

the roles of mother and worker, are themes that influence the conflict that the working mother 

experiences which, in turn, influences her mental health. The working mother experiences conflict 

between her roles as mother, worker, spouse and individual. Unique variables that influence role 

conflict in the South African context were identified, namely, role restriction and minimal job 
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security for the mother who operates her own business. 

The mental personality functioning of the working mother was compared with the developed 

personality profile. It seems that accurate and realistic observation of experiences, freedom to 

express feelings, religion, future orientation and close interpersonal relationships, influence the 

working mother's mental health positively and lead to better coping with role conflict. In contrast 

she could grow in terms of the following characteristics: lack of self-knowledge, little freedom of 

choice, little control over emotions as well as unacceptance and intolerance of others. 

Recommendations were made to the industrial psychology practice and the working mother 

herself, on how to handle role conflict, and also regarding future research possibilities. 

KEY TERMS: Occupational and mental health, working woman, working mother, role 

conflict, growth psychology, personality, qualitative study 
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HOOFSTUKl 

WETENSKAPLIKE AGTERGROND VAN DIE NA VORSING 

Die agtergrond wat in hierdie hoofstuk bespreek word, gee noodwendig aanleiding tot 'n 

probleemstelling. Ten einde hierdie probleemstelling op te los word literatuur en operasionele 

doelstellings ontwikkel om navorsing op hierdie gebied te realiseer. · Die navorsingsmodel, 

paradigmatiese perspektiefvan die navorsing, navorsingsontwerp en navorsingsmetode wat gevolg 

gaan word, word verder bespreek. Hierdeur word gepoog om die hele navorsingsproses op 'n 

logiese, gestruktureerde wyse aan te hied. Ter afsluiting word die hoofstukindeling verskaf. 

1.1. AGTERGROND EN MOTIVERING 

Die wyse waarop die vrou haar beroep en taak as moeder aanpak, het oor die afgelope twee 

dekades aansienlik verander. In die verlede is hierdie twee aktiwiteite as opeenvolgend beskou 

waar die vrou haar met die geboorte van haar kind aan die werkmag onttrek het en eers weer 

toegetree het wanneer haar jongste kind begin skoolgaan het. Vandag neem al hoe meer vrouens 

tydelike veri of met die geboorte van hul kind en keer terug werk toe wanneer die kind slegs 'n paar 

maande oud is. Vrouens verkies tydelike verlofbo totale onttrekking aan die werkmag (Klerman 

& Leibowitz, 1994:277-278). Die vrou se tyd weg van die werkplek het aansienlik afgeneem, en 

dit lei ook tot 'n toename in moeders met jong kinders in die werkmag. 

Hierdie verskynsel verteenwoordig een van die mees dramatiese sosio-ekonomiese verskynsels van 

die afgelope dekade, wat tot 'n toenemende besorgdheid lei oor die psigologiese implikasies van 

die gelyktydige werk- en familierol wat die werkende moeder moet vervul. Empiriese navorsing 

hieroor soos in Williams, Suls, Alliger, Learner en Wan (1991:664) uiteengesit, dui op 

dubbelsinnige resultate. Betaalde werk gee aanleiding tot verhoogde status, lewenstevredenheid 

en 'n verbeterde selfbeeld bywerkende moeders. Vrouens met die mees komplekse kombinasie van 

rolle registreer die laagste vlak van depressie asook die gunstigste gesondheidstatus (Walker & 

Best, 1991 :73-74). Dit ondersteun die hipotese oor rolakkumulasie dat 'n toename in sosiale rolle 

positief met lewenstevredenheid en welsyn korreleer. T erselfdertyd dui die navorsing daarop dat 
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die rol as werkende moeder met rolkonflik, stres, ontevredenheid met die lewe en familiespanning 

gepaardgaan. Walker en Best ( 1991: 77) dui aan dat werkende moeders wat voldag werk 'n gebrek 

aan tyd vir individuele aktiwiteite en sorg soos stokperdjies, oefening en slaap het. Hierdie 

bevindings ondersteun die rolstreshipotese wat verklaar dat die akkumulasie van rolle met 

psigologiese spanning en ongemak verband hou. Een afleiding wat uit resente navorsing gemaak 

kan word is dat die stres wat spruit uit die hantering van veelvuldige rolle die grootste is, en 

tesame daarmee is psigologiese voordele die minste wanneer sowel werk- as familierolle groot 

druk op die vrou plaas. 

Dit blyk dat sosiale waardes ook nie tred gehou het met die feit dat die meeste families nie meer 

in die tradisionele stereotipe rol, waar die vader die broodwinner en die moeder die tuisteskepper 

is, pas nie. Dit vererger die rolkonflik wat die werkende moeder beleef (Macewen & Barling, 

1988:241). Daar is spesifiek bevind dat werkende moeders met baie jong kinders baie minder 

sosiaal aanvaarbaar is as werkende moeders met skoolgaande kinders (Gray, Lovejoy, Piotrkowski 

& Bond, 1990:332-333). Tog dui Hock, Morgan en Hock (1985:384-385) aan dat dit spesifiek 

die moeder met 'n nuwe baba is wat unieke persepsies van die baba se behoefte aan eksklusiewe 

moedersorg het, unieke houdings oor die vrou se rol en haar tevredenheid met hierdie rolle 

handhaaf, asook spesiale fisiese en emosionele eise het as gevolg van die versorging van die baba. 

Die werkende moeder funksioneer dus nie in isolasie nie, maar binne die omgewingsisteem wat 

die organisasie- en werksfeer insluit, asook die individuele sisteem wat demografiese en 

familieveranderlikes insluit. Binne die oop sisteem moet sy sekere hanteringsmeganismes vind vir 

die rolkonflik wat as gevolg van die interaksie tussen die twee sisteme ontstaan. Dit bei:nvloed dan 

ook haar individuele aanpassing in terme van werk, moraal en prestasie (in die organisasie- en 

werksfeer) asook haar individuele gesondheid. 

Die vraag kan gevra word wat sekere werkende moeders in staat stel om binne die gemelde 

scenario beter as ander te funksioneer. Binne die kader van die geestesgesondheidsdissipline word 

dit oor die boeg van die etiologie van geestesgesondheidprobleme gegooi. Heelwat 

persoonlikheidsrepetoires wat groei, optimaliteit en positiewe gesondheid impliseer, poog om te 

put uit die geweldige menslike potensiaal ten einde elke individu in staat te stel om optimaal te 

groei en 'n dieper betekenis in die lewe te verkry. Dit is dan ook die doel van die groeisielkunde 

(Schultz, 1977 :iii). So dui Allport aan dat 'n volwasse persoonlikheid nie aan frustrasie toe gee nie, 
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maar m staat IS om ander, minder frustrerende metodes te ontwikkel om dieselfde of 

substituutdoelwitte te bereik. Allport en Fromm deel ook die siening dat die gesonde individu van 

sy eie sterk- en swakpunte bewus is en dit aanvaar (Neff, 1985:213). Frankl glo dat die individu 

op geestelike vlak wilsvryheid het en dat sy 'n sinsoekende wese is (Meyer, Moore & Viljoen, 

1988:449). Volgens Jung kan introversie en ekstroversie, in samehang met sekere houdings, 

optrede in baie sfere be'invloed (Schultz, 1977:86-87). Persoonlikheid is dan een aspek wat 'n 

kardinale rol kan speel in die werkende moeder se vermoe om die werk-familie-konflik te hanteer. 

In die groeisielkunde word die belangrikheid van werk vir die geestesgesonde individu dan ook 

gereeld beklemtoon. So meen Maslow in Schultz (1977:71) dat werk iets is wat die individu met 

'n geestesgesonde persoonlikheid wil doen en nie bloot net om ekonomiese redes aanpak nie. 

Fromm glo dat deur kreatief op te tree die individu bo 'n passiewe bestaan uitstyg en daardeur 

vryheid en 'n doelgerigte bestaan skep, terwyl Allport glo dat werk en verantwoordelikheid, sin 

en kontinui:teit aan die lewe verskaf (Schultz, 1977:19, 44). Tog word daar ook telkens melding 

van die belangrikheid van die moeder in die opvoeding van haar kinders gemaak. Volgens Allport 

speel die moeder 'n wesentlike rol om genoegsame sekuriteit en liefde te gee sodat 'n gesonde 

selfidentiteit by die kind gevorm kan word (Schultz, 1977: 15). Dit is binne hierdie dualistiese 

raamwerk wat die werkende moeder effektief moet funksioneer. Ander idiosinkratiese aspekte wat 

'n invloed op die moeder se geestesgesondheid kan uitoefen is sosiale ondersteuning. Daar word 

telkens daarop gewys dat sosiale ondersteuning 'n bemiddelende rol speel of'n buffereffek het in 

die verhouding tussen individuele aanpassing, gesondheid en stres. Sosiale ondersteuning, veral 

deur die eggenoot, speel 'n belangrike rol in die individu se ondersteuningsisteem (Gray et al., 

1990:337; Hemmelgarn & Laing, 1991: 12). Fromm glo ook dat deur te konformeer aan sosiale 

waardes, ten koste van die self, die individu nooit 'n unieke selfidentiteit sal ontwikkel nie (Schultz, 

1977:46). 

Veranderlikes in die werksituasie be'invloed ook die werkende moeder se hanteringsmeganismes. 

Navorsing dui daarop dat vrouens wat 'n positiewe persepsie van hul werkrol en gepaardgaande 

werktevredenheid het, laer vlakke van rolkonflik ervaar (Hemmelgarn & Laing, 1991: 12). 

Vergoeding en betaalde kraamverlof is van die determinante wat die moeder se besluit om terug 

te keer werk toe, en haar gemak daarmee, be'invloed (Klerman & Leibowitz, 1994:283). 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 

Die werkende moeder vorm dus 'n unieke deel van die to tale werkmag en het eiesoortige probleme 

wat nie durf ignoreer word nie. Soos Neff (1985:7) aandui, verteenwoordig werk beide 'n 

toestand van geestelike gesondheid en geestelike siekte. Soos die familie is werk iets waarsonder 

die individu nie kan klaarkom nie, maar dit het sy eie problematiek. In 'n era van veranderende 

loopbaan- en werkwaardes, asook dubbelloopbaangesinne (raadpleeg 2.3 :32-34) is daar 'n 

behoefte om die interathanklikheid tussen werk en familie te verstaan. Dit word dan ook al hoe 

belangriker vir die organisasie om die verandering in die werkende moeder se gedrag binne die 

eerste jaar vanaf die geboorte van haar kind te verstaan (Klerman & Leibowitz, 1994:278), 

aangesien druk op haar om die familierol te vertolk 'n wesenlike invloed op haar prestasie, 

motivering en moraal binne die werksfeer kan uitoefen. Die bedanking van die werkende moeder 

as gevolg van rolkonflik kan ook geweldige koste-implikasies vir beide partye inhou. Voydanoff 

(1988a:276-277) redeneer dat die toename in jare wat die werkende moeder in die werkmag 

spandeer, loopbaan- en familiebeplanning noodsaak ten einde effektiewe behoeftebevrediging te 

ervaar. Kennis is vir die vrou nodig om werk- en familierolle optimaal te integreer, asook vir die 

organisasie om programme te skep om hierdie integrasie vir die vrou te vergemaklik (Walker & 

Best, 1991:85-86). 

Om hierdie kennis te verkry is navorsing nodig, veral as in ag geneem word dat volgens die 

Oktober 1995 huishoudingsopname vrouens in Suid-Afrika 44 persent van die ekonomies aktiewe 

bevolking ouer as 15 jaar en 61 persent van die nie-ekonomiese bevolking ouer as 15 jaar uitmaak 

(Sentrale Statistiekdiens, 1996: 5) (Hierdie persentasies is tot die naaste vol getal benader.) 

Alhoewel heelwat ondersoek in hierdie verband in lande soos die Verenigde State van Amerika 

en Brittanje gedoen is, is die Suid-Afrikaanse vrou nie noodwendig met vrouens in ander 

Eerstewereldlande vergelykbaar nie. Hier kan faktore soos regstellende aksie, veiligheid en 

sekuriteit van haar familie en sosiale verwagtings 'n oorwegende rol speel in die mate wat sy 

rolkonflik ervaar en hoe sy dit hanteer. 

In hierdie verband kan die volgende gevra word: 

• Wat is rolkonflik, en watter spesifieke veranderlikes in die organisasie- en werksfeer 

speel 'n rol in die rolkonflik wat die werkende moeder ervaar? 
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• Watter spesifieke veranderlikes in die familiesfeer speel'n rol in die rolkonflik wat die 

werkende moeder ervaar? 

• Wat gee daartoe aanleiding dat sekere werkende moeders rolkonflik makliker as ander 

hanteer? 

1.3 DOELSTELLINGS 

1.3.1 Algemene doelstelling 

Die algemene doelstelling is om ondersoek na die rolkonflik wat die werkende moeder ervaar in 

te stel, vanuit 'n geestesgesondheidsperspektief 

1.3.2 

1.3.2.1 

• 

Spesifieke doelstellings 

Literatuurdoelstellings 

Om 'n teoretiese bespreking van rolgedrag te verskaften einde die konstruk rolkonflik 

te verduidelik, en om vanuit die literatuur reeds gei:dentifiseerde veranderlikes in die 

organisasie- en werksfeer wat tot rolkonflik aanleiding gee, te definieer en te beskryf 

• Om vanuit die literatuur reeds ge!dentifiseerde veranderlikes in die familiesfeer wat tot 

rolkonflik aanleiding gee, te definieer en te beskryf 

• Om die groeisielkunde vanuit die humanistiese, eksistensiele en analitiese paradigmas 

aan te bied ten einde die vraag te beantwoord wat sekere werkende moeders in staat 

stel om rolkonflik makliker as ander te hanteer. 

1.3.2.2 

• 

Operasionele doelstellings 

Om deur onderhoudvoering die volgende by die Suid-Afrikaanse werkende moeder 

vas te stel en kwalitatief te ontleed, rapporteer en te interpreteer: 

• In watter mate ervaar sy rolkonflik. 

• Is die reeds ge!dentifiseerde veranderlikes wat tot rolkonflik aanleiding gee ook 

op die werkende moeder in Suid-Afrika van toepassing en/of is daar unieke 

veranderlikes eie aan haar situasie wat tot rolkonflik lei. 
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• Hoe bei:nvloed haar persoonlikheidsfunksionering die mate waarin sy rolkonflik 

makliker hanteer, al dan nie. 

• Om aanbevelings uit die resultate te formuleer vir die ontwikkeling van intervensies 

wat vir die werkende moeder van waarde kan wees in die hantering van rolkonflik. 

1.4 NA VORSINGSMODEL 

Die vertrekpunt van hierdie navorsing stem ooreen met figuur 1. 1, op bladsy 7 soos in Mouton 

en Marais (1992:23) uiteengesit. 

Daar word met hierdie navorsingsprojek gepoog om van 'n optimale navorsingsontwerp en daarby 

passende metodes gebruik te maak, om die teoretiese stellings, soos uiteengesit, te toets. Binne 

die ontologiese dimensie kan daar soos in die agtergrond, motivering en probleemstelling 

geformuleer is, bewys word dat die geestesgesondheid van die werkende moeder 'n kontemporere 

saak is wat al deur vele navorsers in die geesteswetenskappe in die buiteland ondersoek is. Die 

vraag kan egter gevra word of dit eties korrek is om die resultate van hierdie navorsing op die 

Suid-Afrikaanse vrou van toepassing te maak. Daar is egter 'n gebrek aan hierdie tipe navorsing 

in Suid-Mrika. Navorsing wat as gevolg van hierdie behoefte gedoen word, kan met buitelandse 

navorsing vergelyk word om raakpunte en verdere vraagstukke te identifiseer. Die 

navorsingsdomein waarop hierdie navorsing gebaseer is, is die individu (spesifiek die werkende 

moeder) en individuele gedrag (spesifiek die rolkonflik wat sy ervaar en hoe dit met haar 

geestesgesondheid verband hou). 
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INTELEKTUELE KLIMAAT MARK VAN INTELEKTUELE HULPBRONNE 

Metateoretiese ( ontologiese) 
aannames 

~ Wat is die aard 
Teoretiese 
oortuigings 

Wat is die mens? van die sosiale/ 
(Mensbeelde) kulturele/ekonomiese/ 

historiese? 

PROSES VAN 
SELEKTIEWE 

INTERNALISERING 

DIE NAVORSINGSPROSES 

DETERMINANTE VAN NAVORSING 

Metodologiese 
oortuigings 

DOMEINAANNAMES 

Aannames oor besondere aspekte 
van die navorsingsontwerp in 

die navorsingsdomein 

TEORETIES-METODOLOGIESE 
RAAMWERK 

Teorie(e), model(le), metodologie/ 
metodes en tegnieke 

N avorsingstrategie 

NAVORSINGSBESLUITE 

(i) Keuse van die navorsingsontwerp 
(ii) Probleemformulering 
(iii) Konseptualisering en operasionalisering 
(iv) Data-insameling 
(v) Analise en interpretasie van data I inligting 

l 1 ~RAKTffiWE I DULEKTIESE PROSES l 1 
NAVORSINGSDOMEIN 

Figuur 1.1: Navorsingsmodel (Mouton & Marais, 1992) 
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Vanuit die teleologiese dimensie is hierdie navorsing gerig op 'n beter begrip van die rolkonflik wat 

die werkende moeder ervaar. Dit is teoreties beskrywend van aard en prakties gerig op die 

verskaffing van inligting met die doel om probleme te diagnoseer wat met geskikte intervensies 

opgelos kan word. Daar word epistemologies en metodologies gepoog om deur kwalitatiewe 

navorsing geldige resultate te verkry wat deur ander as inset vir verdere navorsing gebruik kan 

word en prakties toegepas kan word om die lewenskwaliteit van die werkende moeder en die 

produktiwiteit van die organisasie te verhoog. 

Interne geldigheid sal beskou word deur die vraag te beantwoord of die resultate kredietwaardig 

is. Dit beteken dat daar na die "waarheid-waarde" van die navorsing gekyk sal word (Denzin & 

Lincoln, 1994:216; Miles & Huberman, 1994:278). Eksterne geldigheid sal verseker word deur 

van meer as een geval gebruik te maak (Denzin & Lincoln, 1994:435). 

1.5 PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF VAN DIE NAVORSING 

Die ondersoek word gerig deur 'n bepaalde paradigmatiese perspektief wat spesifieke stellings en 

die mark van intellektuele bronne insluit. 

1.5.1 Die intellektuele klimaat 

Die intellektuele klimaat verwys na die verskeidenheid nie-epistemiese waardesisteme of 

oortuigings wat in enige gegewe peri ode in 'n dissipline onderskryf word (Mouton & Marais, 

1992:21). 

In dissiplinere verband word daar in hierdie navorsing op die geesteswetenskappe gefokus. Die 

subdissipline is bedryfsielkunde wat gerig is op die navorsing van menslike gedrag. Dit sluit beide 

wetenskaplike en professionele aspekte in. Die wetenskaplike aspek is op navorsing gegrond wat 

die kennis vir praktiese toepassing verskaf. Hierdie kennis kan dan gereeld in die organisasie 

toegepas word om onvermydelike individuele probleme te minimiseer (McCormick & Ilgen, 

1987:2). 
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1.5.1.1 Literatuurstudie 

In die literatuurstudie word die onderskeie paradigmas vanuit die raamwerk van 

bedryfsgeestesgesondheid aangebied. Volgens McLean (1973:125) bemoei hierdieveld hom met 

die gedagtes, gevoelens en gedrag, hetsy gesonde of ongesonde gedrag, soos dit in die organisasie 

manifesteer en werkprestasie bei:nvloed. Dit sluit in faktore in die werkomgewing wat 

geestesgesonde gedrag ondersteun, asook die wat tot die ontwikkeling van emosionele probleme 

aanleiding gee. Dit word vanuit die volgende paradigmas aangebied. 

(a) Analitiese paradigma (Psigodinamika) 

Hiervolgens word die individu as 'n komplekse wese beskou wat uit opponerende elemente bestaan 

- elemente wat haar op 'n bewustelike en onbewustelike vlak kan aandryf of aantrek tot aktiwiteit. 

Beide opponerende elemente is in aile individue teenwoordig, gevolglik is geen individu net goed 

of sleg nie, nie een is net introvert of ekstrovert nie, want die teenpool van dit wat op die bewuste 

vlak domineer, domineer in die onbewuste. Die individu strewe egter om hierdie opponerende 

faktore in haarself met die bereiking van die self tot 'n harmonieuse eenheid te integreer (Meyer 

et al., 1988:80). Die analitiese paradigma, wat binne die raamwerk van die psigodinamika val, 

word deur Hjelle en Ziegler (1992: 133) beskou as 'n teorie van persoonlikheidstruktuur, -

ontwikkeling, -dinamika en -verandering wat Sigmund Freud geskep het. Baie klem word geplaas 

op die rol van biologiese en onbewustelike faktore in die bepaling van gedrag. Volgens die 

psigodinamika is menslike gedrag hoofsaaklik irrasioneel van aard. 

Binne die psigodinamiese raamwerk word daar nie net vir bewuste ervarings nie, maar ook vir die 

onbewuste, soos Freud se konsep van persoonlike onbewuste en Jung se konsep van kollektiewe 

onbewuste voorsiening gemaak. Die individu word egter nog steeds as 'n passiewe entiteit beskou, 

dit wil se iemand wat op stimuli van "binne" (byvoorbeeld huidige emosies, vroeere ervarings en 

onbewuste motiewe) reageer, eerder as stimuli van buite (Valle, 1989:258). Meyer et al. (1988:24) 

gaan van die standpunt uit dat psigodinamika en die humanistiese denkrigting grootliks op die 

kwalitatiewe metodologie gefundeer is. 
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(b) Humanistiese paradigma 

Dit is 'n denkrigting wat veral selfverwesenliking en die nastreefvan hoer waardes beklemtoon en 

teen die siening gekant is dat die individu se gedrag slegs daarop gerig is om spanning te verminder 

(Plug, Meyer, Louw & Gouws, 1986: 14 7). Moss ( 1989: 195) no em dat Abraham Maslow baie van 

die sleuteltemas van die humanistiese sielkunde, soos die nastrewing van selfaktualisering, 

persoonlike groei en ten voile menswees, bekend gestel het. 

Kruger (1987:91) asook Maddi en Costa (1972:3) meen dat humanisme daardie eienskappe wat 

die mens van die dier onderskei en haar die meester van haar eie keuses maak, hoog ag. Faktore 

soos konseptuele denke, verbeelding, toekomstige aspirasies, wilskrag en kreatiwiteit is belangrik 

aangesien dit dui op eienskappe uniek aan die menslike spesie. Daardie eienskappe wat individue 

van mekaar onderskei is ook belangrik. Humanisme stel dus ook belang in individualiteit, die 

denke, fantasiee, probleme, dryfvere, oorwinnings en tragedies wat een individu se bestaan 

kenmerk. 

Aannames in die humanistiese sielkunde sluit in dat die individu as 'n gei:ntegreerde geheel beskou 

word; klem op die bewuste prosesse van die individu geplaas word; die individu as 'n 

menswaardige wese beskou word; die individu se kreatiwiteitspotensiaal erken word en klem op 

sielkundige welstand eerder as abnormale gedrag geplaas word (Hjelle & Ziegler, 1992:445-448; 

Meyer et al., 1988:338-340; Moller, 1993: 15). 

(c) Eksistensiele paradigma 

Die eksistensialiste beklemtoon die volgende: die ervarende individu is in 'n proses van wording, 

die individu kan nie los van die wereld en ander individue bestudeer word nie. Die individu het 

vryheid van keuse en word daardeur die argitek van haar eie bestaan omdat sy bo die beperkings 

van die self kan uitstyg deur doelwitte en ideale te stel, en bo omstandighede deur bepaalde 

houdings daarteenoor te kies. Die lewe is dus in wese wat die individu self daarvan maak (Meyer 

et al., 1988:336-337). Eksistensialisme poog om die menslike aard, soos dit in konkrete, beleefde 

situasies manifesteer, te verstaan. Hierdie situasies sluit nie net fisiese eienskappe (soos individue 

en plekke betrokke) in nie, maar ook bykomstige oomblikke van geluk, absurditeit en 

onverskilligheid asook die vryheid van respons tot hierdie oomblikke (Valle & King, 1978:6). 
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May (1958:12) wys daarop dat eksistensialisme basies op ontologie betrekking het, dit beteken 

op die wetenskap van syn. Moller (1993: 14) verduidelik dat die begrip syn (being) as naamwoord 

op 'n bron van potensialiteite en as werkwoord op 'n proses van wording ofselfverwesenliking dui. 

Die individu is dus beide aktualiteit en potensialiteit omdat sy oor die vermoe beskik om potensieel 

te word wat sy in werklikheid is. Die eksistensiele sielkunde handel primer oor hierdie 

wordingsproses, naamlik hoe die individu haar potensialiteite verwesenlik. 

Eksistensiele sielkunde onderskei ook drie gelyktydige aspekte van die wereld wat die individu se 

bestaan in-die-wereld (dasein) kenmerk (May, 1958:61-65; Moller, 1993:212-213): 

• Umwelt: Dit beteken die wereld om die individu, die biologiese wereld en wat 

algemeen as die omgewing bekend staan. Dit is die natuurlike wereld wat die individu 

omring, die wereld met al sy verskynsels, natuurwette en natuurlike siklusse. Dit is die 

wereld van slaap en wakker word, gebore word en sterf. 

• Mitwelt: Dit is die wereld van verhoudings met ander individue, die medewereld wat 

met die medemens gedeel word. Alhoewel die individu "aanpas" by die Umwelt, tree 

sy in "verhoudings" in die Mitwelt op. Die medemens kan nie soos voorwerpe in die 

Umwelt manipuleer word nie, maar is sensitief en moet met begrip tot 'n verhouding 

met die Mitwelt toetree. 

• Eigenwelt: Dit is die individu se eie-wereld. Dit is die basis waarop die individu die 

werklike wereld, in sy ware perspektief, beskou. Dit is die eie-wereld waar die 

individu deur haar eie bestaan getrefword; die besef dat sy in die wereld geworpe is 

en geen keuse in die saak gehad het nie. 

1.5.2 Die mark van intellektuele hulpbronne 

Die mark van intellektuele hulpbronne is daardie versameling oortuigings wat regstreeks met die 

epistemiese status van wetenskaplike stellings te make het, dit wil se met hul aansprake op status 

en kennis (Mouton & Marais, 1992:22). 

As relevante konsepte in hierdie navorsing word metateoretiese stellings oor geestesgesondheid 

en persoonlikheid aangebied. Hierdie navorsing word vanuit die groeisielkundeperspektief, wat 
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op die gesonde persoonlikheid konsentreer, aangepak. Op teoretiese vlak word rolkon.flik as 

konstruk aangebied. 

1.5.2.1 Rolkonjlik 

Ten einde die konstruk rolkonflik te verstaan, is dit nodig om eers die volgende begrippe te 

verduidelik. Volgens Plug et al. (1986:311) bestaan 'n rol uit drie komponente: 

• 'n Individu se funksie of posisie in 'n groep of instelling. 

• Die gedrag wat uit die aard van haar posisie van 'n individu verwag word. 

• Enige veranderlike se funksie in die oorsaak-gevolg-verhouding. 

Verder word rolverwagting gedefinieer as opvattings rakende die gedrag van 'n individu wat 'n 

formele ofinformele posisie in 'n groep beklee. Rolverwagting reflekteer onder meer die waardes 

en doelstellings van die groep en verskaf 'n voorskrif of leidraad rakende die wyse waarop die 

individu in 'n rol in sekere omstandighede moet optree. Cascio (1991:449) definieer 

rolonduidelikheid as 'n onsekerheid oor wat die individu in 'n spesifieke rol veronderstel is om te 

do en. Cascio ( 1991 : 449) definieer verder rolkon.flik as die gelyktydige voorkoms van twee of meer 

rolverwagtings sodat die vervulling van die een rol, vervulling van die ander rolle bemoeilik. Daar 

kan ook onderskei word tussen werkkonflik waar die individu onversoenbare roldruk binne die 

werksfeer ervaar en familiekonflik waar die individu onversoenbare roldruk binne die familiesfeer 

ervaar (Kopelman, Greenhaus & Connolly, 1983:200-201). 

Nie alle konflik is egter negatief nie. Robbins ( 1998:43 6) onderskei tussen die volgende twee tipes 

konflik. Funksionele kon.flik verteenwoordig konflik wat die doelwitte van die span ondersteun, 

en die span se prestasie verbeter. Disfunksionele kon.flik werk negatief op die span se 

prestasievlakke in. In hoofstuk 2 sal rolgedrag in meer besonderhede verduidelik word, terwyl die 

veranderlikes in verskillende sfere wat tot rolkonflik lei, onderskeidelik in hoofstuk 2 en 3 

bespreek word. 
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1.5.2.2 Geestesgesondheid 

Binne die raamwerk van hierdie navorsing word geestesgesondheid beskou as 'n toestand van 

relatief goeie aanpassing wat met 'n gevoel van tevredenheid, 'n lus vir die lewe en die aktualisering 

van potensialiteite en vaardighede gepaardgaan, asook die afwesigheid van psigopatologiese 

toestande (Plug et al., 1986: 114). Groeisielkunde impliseer dat die geestesgesonde eerder as die 

geestesongesonde individu die onderwerp van navorsing oor persoonlikheid is. Fromm (1956:69) 

werp 'n ander lig op geestesgesondheid wanneer hy dit as volg definieer (wat dan ook vir die 

doeleindes van hierdie navorsing sal geld): 

1.5.2.3 

Mental health is characterized by the ability to love and create, by the 

emergence from incestuous ties to clan and soil, by a sense of identity 

based on one's experience of self as the subject and agent of one's powers, 

by the grasp of reality inside and outside ourselves, that is, by the 

development of objectivity and reason. 

Groeisielkunde 

As gekyk word na die aannames waarop groeisielkunde berus, kan daar van die standpunt 

uitgegaan word dat die persoonlikheid van die meer geestesgesonde werkende moeder die 

katalisator is wat daartoe hydra dat sy rolkonflik beter hanteer. Schultz (1977:iii) kom tot die 

gevolgtrekking dat die doel van groeisielkunde nie is om die slagoffers van neuroses en psigoses 

te behandel nie, maar wel om die onmeetbare menslike potensiaal vir aktualisering en die 

vervulling van die individu se vaardighede te bestudeer, te tap en vry te stel en om 'n dieper 

betekenis aan die lewe te gee. Opsommend kan gese word dat groeisielkunde poog om die 

menslike persoonlikheid te bestudeer, te ontwikkel, uit te brei en te verryk. Frick (1982:41-42) 

meen dat die konseptuele taal in terme van persoonlike groei die volgende terme insluit: 

verandering, proses, vernuwing, potensialiteit, uniekheid, keuse, vryheid asook 

verantwoordelikheid, outonomiteit en selfaktualisering. Daar is 'n uitlokkende en transformerende 

krag in hierdie konsepte. Dit is in skerp teenstelling met die terme wat in psigodinamika en 

behaviorisme gebruik word. Hier word uitsluitlik met terme en konsepte soos versterking, respons, 

kondisionering, toeval, regressie, onderdrukking en sublimasie gewerk (en gedink). Monte 

(1995:8) sluit hierby aan wanneer hy noem dat indien persoonlikheidsteoriee op gesigwaarde 
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geevalueer word, dit poog om "normale" interpersoonlike interaksies en "normale" persoonlikheid 

te beskryf. Tog skenk die meeste persoonlikheidsteoriee intensiewe aandag aan die abnormale. 

Alhoewel die meeste groeisielkundiges nie die invloed van eksteme stimuli, instinkte en konflik 

tydens kinderjare op persoonlikheid ontken nie, glo hulle nie dat die individu 'n onveranderbare 

slagoffer van hierdie faktore is nie. Volgens hierdie groeisielkundiges moet die individu bo haar 

verlede, haar biologiese aard en die eienskappe van die omgewing kan uitstyg. Die individu moet 

kan ontwikkel en groei ten spyte van hierdie beperkende faktore in die omgewing. Die 

groeisielkundige se beeld van die menslike natuur is optimisties en hoopvol. Die groeisielkundige 

glo in die individu se vermoe om te ontwikkel, haar te verryk, asook in die individu se vermoe tot 

selfvervulling (Schultz, 1977 :2). Frick ( 1982:44-51) stel vyfkomponente in 'n konseptuele model 

van persoonlike groei voor: 

• Die ideale self: Die individu met 'n persoonlike groei-orientasie sal deur 'n ideale self 

wat uit 'n beeld van "heelheid" en 'n konsep van beweging na 'n selfperfeksionistiese 

bestaan gelei word. 

• Outonomiteit: Vir die individu wie se ontwikkeling deur 'n sterk groei-orientasie 

gelei word is die konsep van persoonlike outonomie opreg en verantwoordbaar en 

gesetel in die diepe ervaring dat sy die primere agent en bepaler van haar eie lewe is. 

• Lewe as 'n proses: Binne hierdie konsep bestaan erkenning vir die ontwikkelende 

aard van persoonlikheid, die selfvemuwende kapasiteit van persoonlikheid en die 

waardering vir die feit dat gesonde ontwikkeling, op sigself, 'n proses van verandering 

lS. 

• lnterpersoonlike "heelheid" en samelewing: Die konsep dat persoonlike groei 'n 

proses is beteken groter bewuswording van die feit dat 'n individu se persoonlikheid 

in haar ontwikkeling meer kompleks en "heel" raak. Hierdie proses van evolusie na 

groter kompleksiteit en "heelheid" lei na persoonlikheidsontwikkeling wat met die 

interpersoonlike en sosiale terrein asook die transpersoonlike terrein verband hou. 

• Die transpersoonlike terrein: 'n Konseptuele bewustheid van die transpersoonlike, 

of sel:ftransenderende potensiaal van die menslike persoonlikheid is essensieel in die 

groei verby die ego-gesentreerde realiteit. Die kapasiteit om enige vorm van 

transpersoonlike realiteit te ervaar mag as die grootste prestasie in die ontwikkeling 

van persoonlikheid beskou word. 
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Dit is duidelik dat groeisielkunde wat geestesgesondheid impliseer sekere aannames oor 

persoonlikheid maak. Daarom sal die term persoonlikheid vervolgens van nader beskou word. 

1.5.2.4 Persoonlikheid 

Hjelle en Ziegler (1992:2) gaan van die standpunt uit dat die fundamentele doel van 

persoonlikheidsielkunde is om vanuit 'n empiriese en wetenskaplike perspektiefte verklaar hoek om 

individue sekere gedrag openbaar. Maddi (1996:8) definieer persoonlikheid as: 

....... a stable set of tendencies and characteristics that determine those 

commonalities and differences in people's psychological behavior 

(thoughts, feelings, and actions) that have continuity in time and that may 

not be easily understood as the sole result of the social and biological 

pressures of the moment. 

Persoonlikheid is al op verskeie uiteenlopende maniere gedefinieer. Dit beteken dat binne die 

raamwerk van sielkunde 'n individu se definisie van persoonlikheid afhang van die 

persoonlikheidsteorie wat sy ondersteun. Hjelle en Ziegler (1992:5) identifiseer vier algemene 

temas in die meeste definisies van persoonlikheid: 

• Die meeste definisies beklemtoon die belangrikheid van individualiteit of individuele 

onderskeid. Persoonlikheid verteenwoordig daardie unieke eienskappe wat een 

individu van alle ander onderskei. Verder, dit is slegs deur persoonlikheid na te vors 

dat die spesiale eienskappe of kombinasie van eienskappe wat individue van mekaar 

onderskei duidelik word. 

• Die meeste definisies beskrywe persoonlikheid as 'n tipe hipotetiese struktuur of 

organisasie. Waarneembare gedrag, of ten minste 'n gedeelte daarvan, word as 

georganiseerd en gerntegreerd in persoonlikheid beskou. Met ander woorde, 

persoonlikheid word afgelei van die gevolgtrekkings wat tydens die waarneming van 

gedrag gemaak word. 

• Die meeste definisies plaas klem op die belangrikheid daarvan om persoonlikheid 

vanuit 'n lewensgeskiedenis of ontwikkelingsperspektief te beskou. Persoonlikheid 

verteenwoordig 'n ontwikkelingsproses wat aan 'n verskeidenheid van interne en 
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eksteme invloede, insluitend genetiese en biologiese neigings, sosiale ervarings en 

veranderende omgewingsomstandighede onderworpe is. 

• In die meeste definisies word persoonlikheid as verteenwoordigend van daardie 

eienskappe van die individu gesien wat haar konsekwente patrone van gedrag 

verklaar. Dit beteken dat persoonlikheid relatiefblywend van aard is en met verloop 

van tyd en in verskillende situasies stabiel bly. Met tydsverloop en in verskillende 

situasies hied die blywende aard van persoonlikheid 'n gevoel van kontinuiteit aan die 

individu. 

Ten opsigte van hierdie temas noem Moller (1993:6) dat persoonlikheid na die kenmerkende 

struktuur, kombinasie en organisasie van gedragspatrone, denke en emosies verwys wat elke 

individu uniek maak. Net soos daar algemene temas in die definisie van persoonlikheid bestaan, 

identifiseer Monte (1995:33) drie algemene vrae wat persoonlikheidsteoriee poog om te 

beantwoord: 

• Ontwikkeling-historiese vraag: Wat het daartoe aanleiding gegee dat die individu 

tans sekere gedrag openbaar? 

• Voorspelling-konsekwentheid vraag: Sal die individu m die toekoms onder 

soortgelyke omstandighede dieselfde gedrag openbaar? 

• U niekheid-algemeenheid vraag: In watter mate is die effek van ander betekenisvolle 

individue en gebeurtenisse op hierdie individu soortgelyk aan die effek op ander 

individue? 

1.5.2.5 Teoretiese oortuigings 

Ten opsigte van die teoretiese oortuigings word dit verder deur Mouton en Marais (1992:22) 

omskryf as alle oortuigings wat toetsbare uitsprake oor sosiale verskynsels maak, dit wil se die wat 

en waarom van menslike handelinge of verskynsels. Daar word uit hierdie oogpunt en vanwee die 

aard en doelstellings van hierdie ondersoek in hoofstuk 4, op die volgende teoriee gefokus: 

• Die analitiese teorie van Carl Jung. 

• Die holistiese teorie van Gordon Allport. 

• Die selfaktualiseringsteorie van Abraham Maslow. 
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Die selfkonsepteorie van Carl Rogers . 

Die eksistensiele teorie van Viktor Frankl . 

Metodologiese oortuigings 

Mouton en Marais ( 1992:24) definieer die metodologiese oortuigings as oortuigings wat uitsprake 

maak oor die aard en struktuur van wetenskap en wetenskaplike navorsing. Vir hierdie navorsing 

is die vertrekpunt 'n kwalitatiewe studie met die volgende eienskappe (Miles & Huberman, 1994:5-

8): 

• Dit word deur intensiewe kontak met die respondent se lewensituasie uitgevoer. 

• Die navorser se rol is om 'n holistiese oorsig te verkry van die sfeer waarbinne die 

navorsing uitgevoer word. 

• Die navorser poog om deur indringende aandag en empatie die persepsies van die 

respondente te ondervang. 

• Deur na die data te kyk kan die navorser sekere oorkoepelende temas en uitdrukkings 

isoleer. 

• Die hoo:ftaak is om te verklaar hoe die respondente in sekere omstandighede hulle 

dag-tot-dag-situasies verstaan, daarbinne optree en dit hanteer. 

• Verskeie interpretasies van hierdie data is moontlik, maar sommige is om teoretiese 

redes of op grond van interne konsekwentheid verpligtend. 

• Die navorser is die "hoof-metingsinstrument" in die ondersoek. 

• W oorde word meestal ontleed. 

Binne hierdie sfeer word die navorser as die bedryfsielkundige gesien wat ook as navorser binne 

hierdie dissipline optree. Die navorser sal persoonlik as onderhoudvoerder optree, waar sy dan ook 

op grond van die kwalitatiewe aard van die ondersoek deel van die navorsingsproses sal wees. Die 

respondent is die werkende moeder. 
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1.6 NA VORSINGSONTWERP 

Die doel van 'n navorsingsontwerp is om die betrokke navorsingsprojek sodanig te beplan en te 

struktureer dat die uiteindelike geldigheid van die navorsingsbevindings daardeur verhoog word 

(Mouton & Marais, 1992:35). 

Daar moet deurentyd gepoog word om die geldigheid op interne en eksterne vlak te verhoog. In 

hierdie navorsing word die interne geldigheid op kontekstuele vlak verseker deur 'n enkele groep 

binne die bree populasie, naamlik die werkende moeder, in diepte nate vors. Die navorsing salop 

die konseptualisering van geldige teoretiese beginsels in die verskillende groeisielkundeparadigmas 

gegrond wees. Die akkuraatheid en betroubaarheid in die navorsing sal deur eerstens 'n 

soortgelyke diepgaande onderhoud met elke respondent te voer verhoog word en tweedens deur 

van dieselfde onderhoudvoerder gebruik te maak. 'n Konsekwente metode sal deurentyd 

gehandhaafword aangesien dieselfde onderhoudvoerder die onderhoude sal hanteer en dus presies 

sal weet hoe die vorige onderhoude verloop het. Aangesien die klem in hierdie navorsing op die 

kwalitatief onderskeidende navorsing val, is dit logies dat kontekstuele faktore voorop staan. 

Daar sal gepoog word om te bepaal wat die effek is van die geboorte van 'n moeder se eersteling 

en haar terugkeer werk toe binne ses maande m1 die geboorte ( onafhanklike veranderlikes) op haar 

geestesgesondheid in terme van die rolkonflik wat sy binne die organisasie- en werksfeer asook 

die familiesfeer ervaar (afhanklike veranderlikes). Hierdie navorsing verteenwoordig dan ook 'n 

relatief nuwe veld in Suid-Afrika. Daar bestaan nie duidelikheid of dieselfde veranderlikes wat tot 

rolkonflik in buitelandse werkende moeders lei, ook van toepassing is op werkende moeders in 

Suid-Afrika nie. Die navorser moet dus oop wees vir nuwe idees en suggesties en waak teen 

vooropgestelde idees en hipoteses. So word nuwe insigte oor die domeinverskynsel ingewin en 

gebruik die ondersoek beskrywende navorsing. Om hierdie navorsingsdoelwitte te bereik word 'n 

kwalitatiewe benadering in die navorsing gevolg. 

1.6.1 Kwalitatiewe navorsing 

K walitatiewe navorsmg word as 'n oorkoepelende term gebruik wat na verskeie 

navorsingstrategiee met gemeenskaplike eienskappe verwys. Volgens Bogdan en Biklen ( 1992:2) 

was dit tot die laat 1960's 'n onbekende begrip in die sosiale wetenskappe. Osborne (1994:167) 
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meen dat veral die vroeer tagtigerjare deur 'n toenemende belangstelling in kwalitatiewe 

metodologie met 'n gepaardgaande ontnugtering in tradisionele logies-empiriese 

navorsingsmetodes gekenmerk is. Ten opsigte van die gemeenskaplike eienskappe verwys J anesick 

(1994:212) na 'n verskeidenheid kwalitatiewe navorsingstrategiee wat die volgende insluit: 

etnografie, lewensgeskiedenis, fenomenologiese navorsing en interpretatiewe navorsing. 

Die data wat tydens kwalitatiewe navorsing ingesamel word, word gewoonlik as "sagte" data 

geklassifiseer. Die rede hiervoor is dat dit ryk aan die beskrywing van individue, plekke en 

gesprekke is wat nie maklik deur statistiese prosedures verwerk kan word nie (Bogdan & Biklen, 

1992:2). Glesne en Peshkin (1992:xii) is van mening dat die onmeetbaarheid van kwalitatiewe data 

dit buite die gemaksarea van vele navorsers plaas. Kwalitatiewe navorsers moet teenstrydigheid 

in hulle strewe na kompleksiteit kan verdra en ondenkbare vrae kan stel. In aansluiting hierby 

noem Bogdan en Biklen (1992:2) dat kwalitatiewe navorsingsvrae so gestel word dat dit binne 'n 

sekere konteks 'n onderwerp in die totale kompleksiteit daarvan ondersoek. Die kwalitatiewe 

navorser benader ook nie haar navorsing met spesifieke vrae of hipoteses nie. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit dat daar vele interpretasies is van wat kwalitatiewe 

navorsing werklik behels. Denzin en Lincoln (1994 :2) verskaf die mees omvattende definisie van 

kwalitatiewe navorsing wat die unieke en komplekse aard daarvan duidelik weerspieel: 

Qualitative research is multimethod in focus, involving an interpretive, 

naturalistic approach to its subject matter. This means that qualitative 

researchers study things in their natural settings, attempting to make sense 

of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to 

them. Qualitative research involves the studied use and collection of a 

variety of empirical materials - case study, personal experience, 

introspective, life story, interview, observational, historical, interactional, 

and visual text - that describe routine and problematic moments and 

meanings in individuals' lives. Accordingly, qualitative researchers deploy 

a wide range of interconnected methods, hoping always to get a better fix 

on the subject at hand. 
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1.6.2 Eienskappe van kwalitatiewe navorsing 

Daar bestaan 'n verskeidenheid eienskappe waaraan kwalitatiewe navorsing ten spyte van die 

kompleksiteit daaraan verbonde geken word (Bogdan & Biklen, 1992:29-33; Hanna & Shank, 

1995:53; Janesick, 1994:212; Miles & Huberman, 1994:10): 

• Die navorser is die navorsingsinstrument wat beteken dat sy vaardig in die 

waarneming van gedrag en onderhoudvoering moet wees. Op grond hiervan maak 

kwalitatiewe navorsing vir die rol en vooroordele van die navorser voorsiening. 

• Die fokus is op werklike gebeurtenisse binne 'n werklike omgewing. Data word in die 

respondent se natuurlike omgewing ingesamel wat die navorser die geleentheid bied 

om die konteks waarin gebeure plaasvind te ontleed. 

• Data is visueel of in die vorm van woorde eerder as syfers. Die kwalitatiewe navorser 

kan dus ook die taal en literatuur van die konteks waarbinne die gebeurtenis plaasvind, 

ontleed. 

• Die kwalitatiewe navorsingsontwerp is holisties. Die groter geheel word ondersoek 

en die navorsing begin by die ontleding van die totale konteks waarbinne die 

gebeurtenis plaasvind. Dit bied ook die potensiaal om die totale kompleksiteit van die 

onderwerp wat nagevors word na vore te bring. 

• As gevolg van die ontdekkkings-georienteerde aard van kwalitatiewe navorsing word 

dit as die beste strategie vir die ontwikkeling eerder as die toetsing van hipoteses 

beskou. 

• Die beginsel van "betekenis" is vir die kwalitatiewe navorser van kardinale belang. 

K walitatiewe navorsing leen hom daartoe om die betekenis wat die respondent aan 

gebeurtenisse, prosesse en struktuur in haar lewe gee te verstaan en dit aan die sosiale 

konteks waarbinne sy funksioneer te koppel. 

• Kwalitatiewe navorsing verwys na die onmiddellike, persoonlike en direkte kontak 

met die respondent. 

• Data word op 'n deurlopende basis ingesamel. Dit beteken dat die navorser oor tyd 

aan dieselfde konteks blootgestel word. 

• Voortspruitend uit die vorige eienskap beteken dit dat kwalitatiewe navorsing 'n 

proses wat aan dit 'n inherente buigsaamheid verskafverteenwoordig. Die fokus is dus 

nie net op die resultaat of produk van die navorsing nie. 
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• Kwalitatiewe navorsing maak vir etiese kwessies soos vertroulikheid voorsiening. 

Die definisie en eienskappe van kwalitatiewe navorsing plaas dit binne die raamwerk van die 

operasionele doelwitte van die navorsing. 

1.7 NAVORSINGSMETODE 

Die navorsing word in drie fases uitgevoer wat vervolgens bespreek sal word. 

1.7.1 Fase 1 

Dit verteenwoordig die teoretiese onderbou. Deur relevante en resente literatuur te bestudeer sal 

die volgende stappe uitgevoer word. 

• Stap 1: 'n Teoretiese bespreking van rolgedrag ten einde rolkonflik as konstruk by die 

werkende moeder in perspektief te stel, word verskaf Reeds gei:dentifiseerde 

veranderlikes in die organisasie- en werksfeer wat tot rolkonflik aanleiding gee, word 

beskryf 

• Stap 2: Reeds gei:dentifiseerde veranderlikes in die familiesfeer wat tot rolkonflik 

aanleiding gee, word beskryf. 

• Stap 3: Die groeisielkunde word vanuit die analitiese, humanistiese en eksistensiele 

paradigmas aangebied ten einde die vraag te beantwoord: Hoe bei:nvloed haar 

persoonlikheidsfunksionering die mate waarin sy rolkonflik makliker hanteer, al dan 

nie? 

1.7.2 Fase 2 

Dit behels die operasionele ondersoek met die volgende stappe. 

1. 7.2.1 Stap 1: Steekproeftrekking 

Die steekproef sal uit agt tot tien werkende moeders bestaan. Steekproefparameters waaraan die 

respondente moet voldoen sal vasgestel word om homogeniteit te verseker. 
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As gevolg van die kompleksiteit van die navorsing, kan meer as vyftien respondente die 

verwerking van die data onhanteerbaar maak. Miles en Huberman (1994:30) ondersteun hierdie 

stelling deur aan te voer dat daar dante veel data is om te ondersoek en te veel permutasies is om 

te verantwoord. Die klein steekproef noodsaak ook die manipulasie daarvan in terme van die 

gemeenskaplike eienskappe vir homogeniteit. Sodoende word verseker dat die navorser gefokus 

bly en dat die respondente ryk is aan data oor die navorsingsdomein. 

Die ondersoek sal geadministreer word deur potensiele respondente op te spoor by professionele 

aanbieders van voorgeboorte klasse binne Pretoria en die onmiddellike omgewing. Hierdie 

aanbieders hou gewoonlik rekord van al hulle kliente. 

1. 7.2.2 Stap 2: Metingsinstrument 

Die metingsinstrument in hierdie navorsing is 'n diepgaande ongestruktureerde onderhoud. Die 

navorser vorm in wese die "metingsinstrument" en is deel van die navorsingsproses. Die formaat 

van die onderhoud word so beplan dat die navorser haar deur die data soos deur die respondent 

verskaf sallaat lei. Die navorser sal tog poog om die volgende inligting in te samel: 

• Wat is die respondent se individuele situasie (ter agtergrond vir die navorsing)? 

• Wat is haar individuele belewenis van haar rolkonflik binne hierdie situasie? 

• Is die reeds geidentifiseerde veranderlikes wat tot rolkonflik lei ook op haar van 

toepassing en/of is daar unieke veranderlikes eie aan haar situasie wat tot rolkonflik 

lei? 

• 

1. 7.2.3 

Watter veranderlikes binne haar organisasie- en werksfeer asook familiesfeer daartoe 

aanleiding gee dat sy rolkonflik makliker as ander hanteer? 

Stap 3: Onderhoudproejlopie 

'n Proeflopie van die beplande ongestruktureerde onderhoud sal met 'n ad hoc individu, wat oor 

die parameters soos in stap een bepaal, gevoer word. Dit word ook op band opgeneem. Die band 

sal deeglik saam met die promotor deurgewerk word. Die doel hiervan is om die 

onderhoudvoerder se onderhoudsvaardighede te bepaal en gebreke te elimineer. Die proeflopie 

maak nie deel van die finale aantal onderhoude uit nie. 



23 

1. 7.2.4 Stap 4: Data-insameling 

'n Ongestruktureerde onderhoud sal met die respondente gevoer word. Tydens die aanvang van 

die onderhoud sal 'n kort inleiding aan die respondent verskafword waartydens kwessies soos die 

doel van die onderhoud, tyd, vertroulikheid en anonimiteit uitgeklaar sal word. Die respondent sal 

die geleentheid gebied word om haar ervarings vanuit haar beleweniswereld mee te deel met die 

minimum inmenging deur die navorser. Die navorser dien slegs as luisteraar wat gevoelens 

reflekteer en empatie teenoor die respondent toon. Die lengte van die onderhoud sal afhang van 

die respondent se kommunikasievaardighede en vlak van ervarings in die navorsingsveld. Die 

onderhoud sal op band opgeneem word. 

1. 7.2.5 Stap 5: Data-ontleding 

Die opgeneemde onderhoud sal woordeliks getranskribeer word, waarna die data ontleed sal 

word. Daar sal van 'n prosedure gebruik gemaak word waar kategoriee en kodes gegenereer word 

om aan toepaslike woorde, sinsnedes, sinne en paragrawe in die onderskeie onderhoude te koppel. 

1. 7.2.6 Stap 6: Rapportering van resultate 

Die rapportering van data sal so visueel moontlik gerangskik en aangebied word, ten einde daartoe 

byte dra dat die Ieser die data sonder veel moeite in oenskou kan neem. Dit vergemaklik ook die 

taak van interpretasie vir die navorser se taak om die resultate te interpreteer en dra by tot hoer 

validasie van die kwalitatiewe ontleding. Die aanbieding sal in die vorm van uitgebreide teks 

(verduidelikings), tabelle en matrikse wees. 

1. 7.2. 7 Stap 7: Interpretering van resultate 

Met 'n operasionele ondersoek is die navorser se hooftaak om betekenis aan die temas te verskaf 

In hierdie navorsing sal die navorser poog om te bepaal watter veranderlikes in die onderskeie 

respondente se organisasie- en werksfeer asook familiesfeer rolkonflik bei:nvloed. Verder sal 

bepaal word in hoe mate hierdie veranderlikes die individuele respondent bei:nvloed het met 

inagneming van die hulpbronne tot haar beskikking. Unieke ooreenkomste en teenstrydighede 
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tussen die verskillende respondente sal ook uitgewys word en ooreenkomstig die bestaande 

literatuur gei:nterpreteer word. 

1.7.3 Fase 3 

Dit behels die integrering van die literatuurstudie en die operasionele ondersoek. Gevolgtrekkings 

sal in ooreenstemming met die doelwitte van die navorsing gemaak word. Die tekortkominge van 

die navorsing sal uitgewys word. Laastens sal aanbevelings op grond van die resultate van die 

navorsing gemaak word. 

1.8 HOOFSTUKINDELING 

Die hoofstukke in die navorsing word soos volg aangebied: 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Hoofstuk 2: 

Hoofstuk3: 

Hoofstuk 4: 

Hoofstuk 5: 

Hoofstuk 6: 

Hoofstuk 7: 

Bespreking van rolkonflik as konstruk en hoe rolkonflik by die 

werkende moeder in die organisasie- en werksfeer manifesteer 

Bespreking van hoe rolkonflik by die werkende moeder in die 

familiesfeer manifesteer 

Bespreking van die persoonlikheid vanuit die 

groeisielkundeperspektief ten einde 'n persoonlikheidsprofiel van 

'n geestesgesonde persoonlikheid te ontwikkel 

Operasionele ondersoek 

Resultate 

Gevolgtrekkings, tekortkominge en aanbevelings 

1.9 HOOFSTUKSAMEVATTING 

'n Uiteensetting van die navorsingsproses is in hierdie hoofstuk gegee. Dit dien as agtergrond vir 

die volgende hoofstukke. In die literatuurstudie word eerstens 'n bespreking van rolkonflik binne 

die organisasie- en werksfeer, asook die farniliesfeer verskaf Veranderlikes wat binne hierdie sfere 

die hantering van rolkonflik vir die werkende moeder makliker of moeiliker maak sal ge!dentifiseer 

en bespreek word. Daarna sal bepaal word hoe die persoonlikheidsfunksionering binne die 
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groeisielkundeperspektief die bantering van rolkonflik bei:nvloed. 'n Gedetailleerde uiteensetting 

van die operasionele ondersoek word vervolgens verskaf Nadat die ondersoek afgehandel is, word 

die resultate, op grond van die reeds bestaande navorsingsresultate en die groeisielkundeteoriee, 

aangebied en gei:nterpreteer. Laastens word gevolgtrekkings na aanleiding van die resultate 

gemaak, tekortkominge uitgewys en aanbevelings gemaak. In hoofstuk 2 word 'n bespreking van 

rolkonflik verskaf, en die manifestasie daarvan in die organisasie- en werksfeer. 
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HOOFSTUK2 

BESPREKING VAN ROLKONFLIK EN DIE MANIFESTASIE 

DAARV AN IN DIE ORGANISASIE- EN WERKSFEER 

Die werkende moeder vorm die navorsingsdomein waarop hierdie navorsing gebaseer word. 

Hierdie hoofstuk konsentreer op die bespreking van die werksaspek van die navorsingsdomein wat 

rolkonflik by die werkende moeder bei:nvloed. Hierdie navorsing konsentreer op die 

verskeidenheid rolle van die werkende moeder: die van werknemer, eggenote en moeder. 

Alhoewel die begrippe rol, rolverwagting, rolonduidelikheid en rolkonflik as konstrukte reeds in 

hoofstuk 1 (raadpleeg 1.5.2.1: 12) gedefinieer is, sal daar binne die hoofstuk 'n wyer teoretiese 

bespreking van die begrippe binne die kader van rolgedrag gegee word. Werk as sodanig is al van 

die vroegste eeue af deur individue verrig. Dit is daarom dan ook nodig om die belangrikheid van 

werk vir die mens binne konteks van die werkende moeder te plaas. 

Die getroude werkende moeder vorm gewoonlik deel van 'n gesin waar die eggenoot ook werk. 

Daarom sal die veranderlike van die dubbelloopbaangesin, asook die implikasies van die 

toenemend belangrike veranderlike in die werkmag op die organisasie beskryf word. V erskeie 

redes vir die toename van die vrou tot die werkmag sal aangedui word. Die verskillende kategoriee 

waarbinne die werkende vrou geklassifiseer word, sal ook in oenskou geneem word. Daarna sal 

die veranderlikes binne die makro- en mikro-omgewing van die organisasie wat rolkonflik 

bei:nvloed, spesifiek met betrekking tot die werkende moeder, bespreek word. Telkens sal die 

uitwerking van hierdie veranderlikes op die werkende vrou soos uit verskeie navorsingstudies blyk 

ook weergegee word. 

Alhoewel die veranderlikes in die organisasie- en werksfeer en die in die familiesfeer wat tot 

rolkonflik lei in twee afsonderlike hoofstukke bespreek word, kan die grense tussen die twee sfere 

nie absoluut bepaal word nie. Soos uit die bespreking in die twee hoofstukke duidelik na vore 

kom, is daar baie oorvleueling tussen die twee sfere. Die interafhanklikheid en deurdringbaarheid 

tussen die organisasie- en werksfeer enersyds en die familiesfeer andersyds maak dit dus 

onmoontlik om die onderskeid daartussen konkreet te definieer. Die twee sfere is slegs vir 
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strukturele en praktiese doeleindes in twee afsonderlike hoofstukke bespreek. 

Nie slegs die getroude werkende moeder word deurgaans bespreek nie. Op grond van die diepte 

van navorsing wat oor die werkende vrou gedoen is, hetsy sy enkellopend, getroud, moeder of 

kinderloos is en ongeag die beroep wat sy beoefen word daar oor die algemeen na die werkende 

vrou verwys. Tog word daar deurlopend gepoog om die eienskappe van die respondente in die 

navorsing wat bespreek word te meld. 

2.1 ROLGEDRAG 

Rolgedrag behels dat enige individu in 'n sekere verhouding tot een of meer ander individue binne 

die gemeenskap staan. Op grond hiervan vervul sy 'n rol teenoor die ander individue, hetsy in die 

werk- of sosiale sfeer. Die individu is in die vervulling van die verskeidenheid rolle aan sekere 

rolverwagtings onderworpe en as gevolg van die kompleksiteit aan die menslike aard verbonde 

kan sy ook rolonduidelikheid en rolkonflik ervaar. 

Rolkonflik en rolonduidelikheid is alree.ds voor 1964 deur verskeie navorsers bestudeer met 'n 

gesamentlike doel in gedagte, naamlik om die effek van die hedendaagse omgewing op die individu 

se fisiese en psigiese gesondheid te verstaan. Dit beteken 'n sistematiese beskouing van die 

omgewing as bestaande uit formele organisasies en groepe. Die lewe van die individu bestaan uit 

'n reeks rolle wat sy vervul binne die organisasies en groepe waaraan sy spesifiek behoort en wat 

dan ook haar fisiese en emosionele gesondheid belnvloed (Kahn, Wolfe, Quinn & Snoek, 

1964: 11). 

2.1.1 W erkrol 

Wanneer 'n individu met enige situasie gekonfronteer word, byvoorbeeld die verrigting van 

werktake, moet sy 'n rol vervul ten einde die situasie te hanteer. In die werksituasie omskryf die 

begrip rol dit wat die individu moet doen om aan die posvereistes te voldoen. Die rol verwys dan 

na die spesifieke gedragvorme wat vereis word om die take vervat in die pos uit te voer. Werkrol 

definieer primer die wyse waarop die posvereistes uitgevoer word, eerder as die posvereistes self. 

Dit beskryf die individu se bydrae om die posvereistes nate kom. Dit mag na die breer aspekte van 

gedrag verwys, spesifiek met betrekking tot interaksie met ander persone en bestuurstyle. Die 
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werkrol kan ook onderskei word van die posbeskrywing wat slegs die take wat in die pos 

uitgevoer moet word lys. 'n Roldefinisie is meer op die gedragsaspekte van die pos gerig asook 

die uitkomste wat die individu in die pos moet bereik (Armstrong, 1995:144-145, 314). 

2.1.2 Sosiale rol 

Volgens Neff(1985: 54-55) word individue voortdurend beoordeel volgens hoe goed of hoe swak 

hulle 'n spesifieke rol vervul. In hierdie konteks gesien, is die primere eenheid van sosiale gedrag 

die sosiale rol. Die hele gemeenskap kan ontleed word deur die verskeidenheid van rolle wat daar 

van individue verwag word om te vervul en die wyse waarop hierdie rolle met mekaar in 

wisselwerking is, te beskryf Neff(1985:54-55) redeneer verder dat verskillende beroepe nie net 

verskillende fisiese en intellektuele vaardighede vereis nie, maar ook 'n spesifieke stel sosiale 

gedragspatrone. Oppervlakkig beskou, mag hierdie sosiale gedragspatrone lyk asof dit nie eers met 

die spesifieke pos verband hou nie, maar dui op die wyse waarop die individu klee; spraakpatrone 

(byvoorbeeld taal "eie" aan 'n beroep ); die vermoe om op 'n sekere gestandaardiseerde wyse 

teenoor kollegas, ondergeskiktes en toesighouers op te tree en die noodsaaklikheid om 

verskillende opinisies en gelowe te ondersteun (ofblyk om dit te ondersteun). 

'n Begrip wat met die sosiale rol verband hou, is die rolspan (Kahn et al., 1964: 14). Elke lid van 

die organisasie word gewoonlik geassosieer met ander lede van die organisasie. Dit sluit 

gewoonlik een of meer van die volgende persone in: toesighouer, ondergeskiktes, kollegas in eie 

of ander departemente met wie daar saamgewerk moet word. Persone buite die organisasie soos 

eggenote, vriende, leweransiers en kliente kan ook deel vorm van die rolspan aangesien hierdie 

individue ook 'n belang het by hoe die individu haar werk doen. 

2.1.3 Rolverwagtings 

Ander lede van 'n individu se rolspan is gewoonlik afhanklik van hierdie spesifieke individu se 

werkprestasie aangesien hulle op grand daarvan vergoed word, of hulle benodig dit om hulle eie 

werk te kan doen. As gevolg hiervan ontwikkel die lede sekere houdings oor hoe hierdie individu 

haar werk moet uitvoer as deel van haar rol, wat dan omskryfkan word as die rolverwagtings. Die 

rolverwagtings van 'n pos is geensins net tot die posbeskrywing beperk nie, maar sluit voorkeure 

in soos watter tipe persoon in die pos aangestel moet word, wat hierdie persoon moet dink en glo 
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asook die persoonlike eienskappe waaroor die persoon moet beskik (Kahn et al., 1964: 14-15). 

Die organisasie word dan ook beskou as 'n reeks verhoudings tussen individue wat gedeeltelik in 

stand gehou word deur die rolverwagtings tussen hierdie individue. Deur kommunikasie van 

hierdie verwagtings word die gedrag van organisasielede, asook hulle regte en 

verantwoordelikhede teenoor ander in hulle rolspan afgebaken (Cascio, 1991:449). 

2.1.4 Rolonduidelikheid 

Wanneer die werkrol onduidelik is, dit wil se, wanneer die werknemer nie weet wat van haar 

verwag word wat betref werkprestasie en ander bydraes nie, lei dit tot rolonduidelikheid. 

Aangesien rolonduidelikheid 'n individu se persepsie van haar werk bei"nvloed, is dit 'n potensiele 

bron van stres (Berry & Houston, 1993:388). 

Dit is daarom volgens Kahn et al. (1964:22-23) belangrik dat elke lid van die organisasie sekere 

inligting tot haar beskikking moet he ten einde aanvaarbaar te presteer. Die beskikbaarheid van 

rolverwante inligting mag ook 'n belangrike uitwerking op die persoonlike aanpassing en 

emosionele welstand van die individu uitoefen. Verskeie tipes inligting is nodig vir die individu om 

aanvaarbaar te presteer. Kahn et al. (1964:22-23) onderskei tussen inligting oor rolverwagtings 

van ander lede in 'n individu se rolspan wat die volgende insluit: 

• die regte, pligte en verantwoordelikhede van haar werk 

• watter aktiwiteite van haar kant af sal bydra tot die nakoming van die hele 

departement se verantwoordelikhede, en hoe hierdie aktiwiteite die beste uitgevoer 

kan word 

• die potensiele gevolge van haar rolprestasie op haarself, rolspan en die organisasie in 

geheel 

• inligting wat nodig is vir die individu se persoonlike gemak en psigologiese welstand 

wat die volgende insluit: 

• watter tipe gedrag vergoed of gestraf sal word, wat die aard van die vergoeding 

of strafis, en wat die waarskynlikheid is dat die vergoeding of straf sal voorkom 

• watter tipe gedrag haar persoonlike behoeftes en waardes sal bevredig of 
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frustreer 

• watter bedreigings en geleenthede die omgewing bied. 

Volgens Schultz en Schultz (1994:315) lei rolonduidelikheid tot lae werktevredenheid 
' 

tevredenheid met die toesighouer en verbintenis tot organisasie asook hoe omsetsyfers. 

2.1.5 Rolkonflik 

Rolkonflik vind op verskeie vlakke plaas. Eerstens bestaan rolkonflik waar posvereistes of ander 

aspekte van 'n pos nie met mekaar versoenbaar is nie. Wanneer die werknemer een posvereiste 

suksesvol uitvoer, is dit onmoontlik om 'n ander posvereiste net so suksesvol uit te voer. 

Byvoorbeeld, werknemers kan rolkonflik ervaar waar daar van hulle verwag word om deeglike 

en kreatiewe werk te verrig maar aan die ander kant moet streng teikendatums nagekom word 

(Berry & Houston, 1993:388-3 89). Tweed ens bestaan rolkonflik in gevalle waar die posvereistes 

nie met die werknemer se persoonlike waardes en verwagtings ooreenstem nie. Byvoorbeeld, 

wanneer daar van 'n verkooppersoon verwag word om 'n produk te verkoop wat na haar mening 

minderwaardig of gevaarlik is. Die verkooppersoon kan bedank, maar die feit dat sy dan moontlik 

werkloos is kan 'n groter stressor wees as die rolkonflik self(Schultz & Schultz, 1994:414-415). 

Derdens beteken interrolkonflik dat die druk ervaar as gevolg van lidmaatskap aan een span in 

konflik is met die druk ervaar as gevolg van lidmaatskap aan 'n ander span. Byvoorbeeld, druk om 

werk huis toe te neem of om oortyd te werk kan in konflik wees met 'n eggenoot se eise om 

onverdeelde tyd mi werksure aan familiesake te skenk. Daar is dus konflik tussen die rol as 

werknemer en die rol as familielid (Kahn et al., 1964:20). 

Kahn et al. (1964:20-21, 71) meen datal die tipes rolkonflik een belangrike eienskap gemeen het: 

lede van die individu se rolspan oefen druk op haar uit om haar gedrag te verander. Wanneer 

sodanige druk uitgeoefen word, is die individu alreeds in 'n rol, alreeds besig op gedrag te 

openbaar en alreeds besig om 'n ekwilibrium tussen die teenstrydige kragte en motiewe wat sy in 

haar huidige rol ervaar te handhaaf Druk om haar gedrag te verander verteenwoordig nuwe en 

bykomende kragte wat sy moet hanteer, en dit bedreig die bestaande ekwilibrium. Die 

teenwoordigheid van rolkonflik kan lei tot swak verhoudings met, asook minder vertroue in ander 

lede van die individu se rolspan. Dit is duidelik dat rolkonflik nadelig vir die individu op 
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emosionele en interpersoonlike vlak is. Dit kan ook die organisasie nadelig be1nvloed omdat dit 

koordinasie en samewerking tussen sy werknemers benadeel. 

Deur die bespreking van rolgedrag is 'n gedeelte van stap 1 van fase 1 van die navorsingsmetode, 

soos in hoofstuk 1 beskryf, uitgevoer (raadpleeg 1.7.1:21). 

2.2 BELANGRIKHEID VAN WERK 

Voydanoff(1984:39) beskou werk is een van die kardinale sosiale rolle wat die individu in die 

gemeenskap uitvoer. Alhoewel die struktuur en aard van werk in en tussen gemeenskappe oor tyd 

geweldig verskil, bly die konsep van produktiwiteit altyd sentraal tot werk. Benewens die basiese 

funksie van ekonomiese produktiwiteit het werk ook 'n bron van sosiale interaksie geword. 

Voydanoff ( 1984:3 9) wys verder daarop dat navorsing oor aftrede en werkloosheid bewys het dat 

die verlies van die werkrol sekere probleme by verskeie individue veroorsaak het: bulle beskou 

hulself nie meer as deel van die gemeenskap in die algemeen nie en mag ook sosiale kontak met 

ander individue en hulle gevoel van prestasie verloor. Individue in verskillende sosiale klasse en 

met verskillende werkgeskiedenisse het tog soortgelyke waardes oor die belangrikheid om te kan 

werk en die behoefte om in 'n verdienstelike, produktiewe pos werksaam te wees. Sukses en 

prestasie in die beroepsfeer word as 'n aanduiding van persoonlike waarde beskou. Belinson 

(1973: 171) no em dat om te werk gesond is. lndividue het 'n behoefte om te werk, om produktief 

en kreatief te wees en om tot 'n eindproduk by te dra. Die feit dat die individu vir haar bydrae 

vergoed word, verberg die dieper betekenis van werk. Die individu verwag om vergoed te word 

sodat benodigdhede en gemak bekom kan word maar dit is die werk self wat haar lewe verryk. 

Neff(1985:78) verdeel die konsep van werk in vier basiese elemente: 

• Werk is hoofsaaklik 'n menslike aktiwiteit: Diere kan wel 'n aansienlike klomp 

energie spandeer om aan die lewe te bly, maar dit is net die mens wat werk. 

• Werk is 'n instrumentele aktiwiteit: Dit word verrig om lewensbenodigdhede te 

bekom. 

• Werk is 'n self-preserverende aktiwiteit: Dit word verrig om te kan bly lewe. 

• Werk is 'n alternatiewe aktiwiteit: Die doel daarvan is om 'n aspek van die mens se 

omgewing te verander ten einde die individu se lewensduur te verseker en haar lewe 
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meer effektief te maak. 

Op grond hiervan definieer Neff(1985:78) werk as volg: 

Work, then, is an instrumental activity carried out by human beings, the 

object of which is to preserve and maintain life, which is directed at a 

planned alteration of certain features of man's environment. 

Die spesifieke ervaring wat elke werkende persoon ( wat dan ook die werkende moeder insluit) van 

werk het is individueel en idiosinkraties. Dit is dan nodig om te weet wat haar unieke begrip van 

werk is en watter aspekte van die werkomgewing vir haar traumaties is (Neff, 1985:315). 

2.3 DUBBELLOOPBAANGESIN 

Die dubbelinkomstegesin is 'n veranderlike in die werkmag wat die organisasie toenemend in ag 

moet neem aangesien al hoe meer getroude vrouens tot die werkmag toetree, hetsy om persoonlike 

of ekonomiese redes. Agtergrond oor hierdie veranderlike is noodsaaklik aangesien dit as sodanig 

ook vir die werkende moeder as stressor kan dien omdat sy 'n bykomende rol as werknemer moet 

vervul. 

Anders as gesinne waar daar net een ouer is, het gesinne waar daar twee ouers is twee opsies 

(Ferber, O'Farrell & Allen, 1991:30): 

• Een ouer verdien 'n salaris en een ouer bestuur die huishouding voltyds wat die 

waarskynlikheid van konflik vir albei ouers tussen werks- en gesinseise verminder. 

• Albei ouers verdien 'n salaris wat die hoeveelheid geld in die huishouding vermeerder. 

Dit is die tweede opsie wat as die dubbelinkomstegesin bekend staan. Volgens Brannen en Moss 

(1991:1) het die aansienlike toename in werkende moeders metjong kinders tot 'n nuwe variant 

in gesinslewe gelei , naarnlik die dubbelinkomstegesin. V oydanoff ( 1984: 109) maak 'n onderskeid 

tussen die dubbelinkomstegesin en die dubbelloopbaangesin. Die term dubbelloopbaangesin 

verwys na die gesin waar beide eggenote veeleisende loop bane volg. Lede van hierdie tipe gesin 

pro beer voortdurend om die talle eise in terme van tyd en psigologiese eise met gesinsverpligtinge 
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te balanseer. Gilbert ( 1985: 6-7) definieer die dubbelloopbaangesin as 'n variasie van die kerngesin 

waar beide die eggenote 'n ononderbroke lewenslange loopbaan volg en terselftertyd met 'n gesin 

begin. Dit beteken dat beide eggenote tot hulle beroep verbind is en dit lei dikwels tot 

opeenvolgende, progressiewe prestasies soos bevorderings. Die uniekheid van die 

dubbelloopbaangesin is gedeeltelik op die aanname gebaseer dat beide eggenote hulle werk- en 

gesinsrolle op 'n relatief egaliH~re wyse verdeel. Die dubbelloopbaangesin is in baie opsigte 

bevoordeel aangesien dit twee betreklik hoe salarisse insluit wat kan betaal vir arbeid om 

huishoudelike take te verrig. Dit stel die werkende moeder ook in staat om uit haar beroep 

persoonlike vervulling te kry en opgang te maak wat in 'n ander gesinsopset nie so maklik bereik 

kan word nie. Die verbintenis tot gelykheid wat oorwegend by hoogs opgeleide 

dubbelloopbaaneggenote teenwoordig is, dien ook as verdere hulpbron vir die werkende moeder 

om die eise van haar werkrol te hanteer (Mortimer & London, 1984:30). 

Die dubbelinkomstegesin waarna Voydanoff (1984:109) verwys bestaan uit die gesin waar een 

of beide eggenote in beroepe betrokke is waar die inkomste minder is, minder psigologiese 

verbintenis vereis word en waar die ekonomiese behoefte van die gesin meer kenmerkend is. 

Hierdie tipe gesin het minder ekonomiese hulpbronne en buigsaamheid om die 

verantwoordelikhede wat werk- en familierolle bring te hanteer. Hawkins en Crouter (1991 :213) 

meen dat omdat die beroepe een ofbeide van hierdie eggenote dikwels minder inkomste genereer 

dit 'n beperking op hulle vermoe plaas om hoekwaliteitdagsorg asook arbeid om huishoudelike 

take te verrig, te bekom. Die dubbelloopbaangesin en die dubbelinkomstegesin verskil dikwels in 

hulle houding teenoor hulle werk- en familierolle asook in hulle hulpbronne om uitdagings te 

hanteer. 

Vir die doel van hierdie navorsing sal die term dubbelloopbaangesin gebruik word om na beide die 

dubbelloopbaangesin en dubbelinkomstegesin te verwys. 

Die feit dat daar al hoe meer gesinne is waar beide eggenote werk, forseer organisasies om 

loopbaanbeplanning na lewensbeplanning uit te brei. Waar die man se loopbaan in die verlede 

belangriker was, moet dit nou ook by die vrou se beroep aanpas. Organisasies kan nie net meer 

aanneem dat 'n werknemer gewillig is om verplaas te word of selfs om 'n meer veeleisende pos te 

aanvaar nie (Gordon, 1986:335). 
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Die konsep van die dubbelloopbaangesin het ook vir die werkende moeder verrykende gevolge. 

Sekere waardes word in die gemeenskap rakende die vrou voorgehou en versterk deur 

belangegroepe buite die werks- en familieomgewing. Van die waardes sluit in dat die man die 

primere brood winner is en bly en dat die moeder-kind-verhouding eksklusief is. Dit het gelei tot 

die waarde dat moeders in die kind se eerste lewensjare by die huis moet bly. Hierdie dominante 

waardes is duidelik in konflik met die konsep van die dubbelloopbaangesin waar beide eggenote 

ewe veel tot hulle beroepe verbind is (Brannen, 1992:60). Ander mites en stereotipes lei tot die 

bevraagtekening van die werkende vrou se vaardighede om in die professionele werkomgewing 

te funksioneer wat sekere struikelblokke in die pad na sukses vir haar plaas. Byvoorbeeld, die idee 

dat die werkende vrou nie die nodige tyd en energie aan werktake kan spandeer as gevolg van 

gesinseise nie, beteken dat sy nie dieselfde verantwoordelikhede as die man kan hanteer nie 

(Lerner, 1994:8). Hierdie geslaggebaseerde waardes word meer breedvoerig in punt 2.7.1.2 

bespreek. 

2.4 VERANDERENDE WERKMAG EN DIE ORGANISASIE 

Die vraag word vervolgens gevra of hierdie verandering in die werkmag wei die organisasie 

be1nvloed en indien wei, in watter mate dit die organisasie noop om te verander ten einde sy 

voortbestaan te verseker. 

Kanter (1993 :265-266) voer drie redes aan vir die behoefte om organisasiestrukture te verander: 

• Daar is 'n toenemende besef dat nie net ekonomiese aanwysers nie, maar ook die 

verbetering van die kwaliteit van werklewe van die werknemer en die inagneming van 

die gevolge van organisasieveranderinge 'n belangrike weerspieeling van 'n organisasie 

se effektiwiteit is. 

• Gelyke werksgeleenthede vir vrouens en minderheidsgroepe is 'n ander kontemporere 

vraagstuk wat slegs opgelos kan word deur aandag aan byvoorbeeld posontwerp te 

gee sonder om een groep ten koste van 'n ander groep te bevoordeel. 

• Organisasies moet ook in effektiewe werknemergedrag belang he. Beperkte 

geleenthede, verlies aan mag en (tokenism) is geneig om daartoe te lei dat werknemers 

lae aspirasies het en verbondenheid tot die organisasie toon; vyandig teenoor bestuur 

optree; oneffektiefin bestuursrolle funksioneer; min risiko's neem of sosiaal geisoleerd 
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asook persoonlik gespanne raak. Hierdie beperkte geleenthede en mag veroorsaak dat 

die organisasie nie sy manlike of vroulike werknemers se potensiaal ten volle 

ontwikkel nie. 

Byars en Rue (1994:12) meen dat die diversiteit van die hedendaagse werkmag die organisasie 

dwing om weg te beweeg van die neiging om aile werknemers in 'n enkele organisasievorm te wil 

inpas. Nie al die werknemers se gedrag is altyd dieselfde nie. Organisasies moet nuwe menslike 

hulpbronbeleide daarstel om elke individuele werknemer se unieke behoeftes te bevredig. 

Volgens Cascio ( 1991: 7) is die bestuurstradisie dat die individu onbetwisbare lojaliteit en 

gehoorsaamheid aan die organisasie toon, besig om te disintegreer. Die nuwe waardesisteem is 

besig om te ontwikkel wat klem op die werknemer se regte plaas sonder om haar werksekuriteit 

ofbevorderingsgeleenthede in gevaar te stel. Hierdie regte sluit in: 

• Prosesse (soos grieweprosedures) vir werknemers wat voel dat hulle te na gekom is. 

• Vryheid van spraak oor kontroversiele sake. 

• Vryheid van keuse oor buitemuurse aktiwiteite. 

• Gewetensbesware oor onetiese opdragte. 

• Rapportering van onwettige of onetiese aktiwiteite deur die organisasie. 

Cascio ( 1991: 7) meen verder dat die gesamentlike impak van hierdie ontwikkelinge daartoe lei dat 

meer as vyftig persent van die hedendaagse uitvoerende bestuurder se tyd aan "sagte" sosiale sake 

gewy word, wat heelwat komplekse, teenstrydige en sensitiewe menslike aspekte insluit. 

Die dubbelloopbaangesin wat dan die werkende moeder insluit vorm 'n integrale deel van hierdie 

menslike aspekte. Soos Voydanoff(l984:33) noem, veroorsaak die veranderende familie-opset 

nie net probleme vir die individuele man en vrou; die gesin en die breer gemeenskap nie, maar dit 

skep ook dilemmas vir die organisasie. Sosiale veranderinge in regeringsbeleid, organisasies, skole 

en gesinne is nodig om die druk op die familiesisteem te verminder. Dit vind egter nog nie 

konsekwent plaas nie. Hughes en Galinsky (1988:234) gaan van die standpunt uit dat alhoewel al 

hoe meer moeders die werkmag betree, die meeste organisasies nog nie aangepas het by die feit 

dat 'n groot persentasie van hulle werkmag ouers in 'n dubbelloopbaangesin of'n enkelouer is nie. 

Gesinne moet dus self aanpassingsmeganismes skep ten einde 'n salaris te verdi en en dagsorg te 
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voorsien. Tog kan werk- offamilieverhoudings volgens Moss (1990: 147) verbeter word deur die 

werkomgewing meer responsief tot die behoeftes van werknemers met families te maak. 

Deur by die veranderende werkmag aan te pas sal dit die organisasie sy omsetkoste aansienlik 

verlaag. Omsetkoste word nie net deur werwing en keuring gegenereer nie, maar ook deur die 

daarstelling van nuwe werknemerrekords en opleiding aan die nuwe werknemer. Dus, wanneer die 

organisasie die werknemer bystaan in die voldoening van hulle persoonlike behoeftes neig 

werknemertevredenheid om te styg wat tot die voordeel van die organisasie is in terme van laer 

omsetkoste (Werther & Davis, 1993:273). 

Die onvermoe van die organisasie om by die veranderende werkmag aan te pas, skep sekere 

vraagstukke soos of die werkende moeder meer negatiewe gevolge ervaar as werkende vaders en 

ander werkende vrouens. Van hierdie vraagstukke sal verder in hierdie hoofstuk en hieropvolgende 

hoofstukke bespreek word. 

2.5 REDES VIR TOENAME VAN DIE WERKENDE MOEDER TOT DIE 

WERKMAG 

Soos die statistiek in hoofstuk 1 (raadpleeg 1.2:4) aandui, het die toetrede van die Suid-Mrikaanse 

vrouens tot die werkmag ook redelik skerp toegeneem. Daar is baie redes vir hierdie toename, 

waaronder die volgende (Barker & Backer, 1992:38-39): 

• Sosiale konvensies oor die rol van die vrou in die samelewing ( dit is dat die vrou se 

plek by die huis is) het verander. Voorkeure en houdings onder vroue het ook 

verander en al hoe meer vrouens begewe hulle vandag in professionele beroepe vir 

selfuitlewing. Vroue het ook groter toegang tot opleiding en onderwys verkry. 

• Die afname in die geboortekoerse het dit vir meer vrouens moontlik gemaak om meer 

jare in die arbeidsmark deur te bring. 

• Relatiefverhoogde salarisse vir vroue omdat diskriminasie afgeneem het en 'n groter 

vraag na vroulike werknemers het ook 'n toename in die deelname van vrouens in die 

arbeidsmark veroorsaak. Dit hou met die uitbreiding van die dienstesektore verband 

waarin vrouens tradisioneel aktiefwas. 

• Verhoogde produktiwiteit in die huishouding as gevolg van verbeterde tegnologie 
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maak dit vir vrouens moontlik om minder tyd by die huis en meer in die arbeidsmark 

deur te bring. 

• Verhoogde egskeidingskoerse het moontlik ook daartoe bygedra dat meer vrouens 

meer tyd in die arbeidsmark moet deurbring. 

Dit beteken dat alhoewel vrouens in terme van toetrede tot die werkmag, salarisse en 

werkomstandighede nog steeds benadeel word, hulle toenemend minder afhanklik raak van die 

impak van huishoudelike take op hulle daaglikse bestaan (Fine, 1992:9). 

2.6 KATEGORIEE VANWERKENDE VROUENS 

Moen (1992:42-44) verdeel werkende moeders in vier diverse groepe: 

• Gevangene: Werkende moeders wat graag voltyds by die huis sou wou bly is 'n 

voorbeeld van hierdie groep. 

• Konflikervarende: Talle werkende moeders ervaar konflik oor hulle onderskeidelike 

rolle as moeders en as werknemers. Hierdie moeders glo dat die feit dat hulle werk tot 

nadeel van hulle kinders strek. 

• Hanteerders: Hierdie werkende moeders is suksesvol in hulle werk terwyl hulle 

kinders jonk is deurdat hulle die eise wat die onderskeie roUe aan hulle stel te 

verminder of deur effektiewe prioritisering. 

• Loopbaanverbonde: As gevolg van hierdie werkende moeders se aansienlike 

investering in opleiding is hulle nie bereid om hulle beroep vir 'n familie prys te gee 

nie. Hulle is gewoonlik ouer en kan kwaliteitdagsorg bekostig, ten einde hulle 

loopbaandoelwitte na te streef 

Schwartz (1989:69-71) onderskei tussen twee tipes werkende vrouens. Eerstens beskryf hy 

loopbaangedrewe vrouens wat hulle loopbaan eerste plaas. Hulle is bereid om dieselfde 

tradisionele kompromiee as mans te maak ten einde in bestuursposisies aangestel te word. Hulle 

is bereid om ekstra ure te werk en opofferings in hulle persoonlike lewens te maak sodat elke 

geleentheid vir ontwikkeling in die pos benut kan word. Indien hulle kinders het, is hulle tevrede 

dat die kinders in dagsorg geplaas word. Tweedens word die loopbaan-en-familie-vrou beskryf. 

Hierdie vrouens wil aktief betrokke wees in hulle beroep, maar wil terselftertyd ook aktief 
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betrokke bly in die opvoeding van hulle kinders. Hulle is bereid om sekere loopbaangeleenthede 

en vergoeding prys te gee sodat hulle nie aan die voortdurende eise om lang ure te werk 

blootgestel word nie. Dit gee die vrou die geleentheid om meer tyd by haar kinders deur te bring. 

Die kategoriee van werkende moeders soos deur Schwartz en Moen uiteengesit, toon sekere 

raakpunte met mekaar. 

2. 7 VERANDERLIKES WAT ROLKONFLIK IN DIE ORGANISASIE- EN 

WERKSFEER BEINVLOED 

Volgens Frankel ( 1993: 1) was die aanname vroeer hierdie eeu dat werkende moeders slegs om 

finansiele redes werk. Hierdie aanname het vir baie werkende moeders in die verlede gegeld asook 

vir heelwat werkende moeders in vandag se omstandighede. 'n Verdere aanname was dat moeders 

verkies het om nie te werk nie indien hulle ekonomiese sekuriteit gehad het. Hierdie aanname geld 

duidelik nie altyd in die moderne samelewing nie. Die toename in die aantal moeders wat die 

werkmag betree en daar bly, demonstreer die uitwerking wat die werkrol in die werkende moeder 

se lewe uitoefen. Fine (1992: 167) sluit hierby aan deur te noem dat alhoewel die vrou se werk nog 

steeds deur beroepsegregasie gekenmerk word, daar tog 'n permanente toename in vrouens is wat 

die werkmag betree asook in die verskeidenheid beroepe wat deur hulle beoefen word. Selfs so 

vroeg as 50 jaar gelede was die belangrikste werk van die vrou die verrigting van huishoudelike 

take. 

Ongeag die kategorie waarin 'n werkende moeder haar bevind (raadpleeg 2.6:37-38) beleef sy 

steeds aansienlike struikelblokke in die werkplek waaraan die manlike werknemer tradisioneel nie 

onderworpe is of was nie. Volgens Chester en Grossman (1990:2) word die werk van die 

werkende vrou as minder belangrik as die van haar manlike eweknie gesien; minder sentraal tot 

die definisie van die self en persoonlike identiteit beskou en minder geneig om 'n opregte 

verbondenheid tot die organisasie te reflekteer. Aansluitend hierby beweer Leighton (1992: 133) 

dat professionele vrouens gewoonlik met mans wat die "familie inkomste" verdi en ( dit wil se die 

broodwinner is), getroud is. Hierdie vrouens kan nie geredelik hulle werk in terme van finansiele 

qehoeftes regverdig nie, al is dit wei die geval. Die "familie-inkomste-waarde" ondersteun die 

siening dat dit die man se verantwoordelikheid is om sy vrou en kinders te versorg. Hierdie 

houding tesame met die werkende moeder se laer salaris, dra daartoe by dat haar posisie 

gereduseer word tot sekondere salarisverdiener. Dit lei verder tot die opvatting dat die werkende 
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moeder se beroep ook ondergeskik aan die van haar man is. 

Wanneer potensieel teenproduktiewe faktore, soos swangerskap, tradisie en sosialisering klop met 

die bestuur se onbewustelike vooroordele, stereotipes en verwagtinge word die vrou se kans op 

bevordering benadeel. Hierdie faktore is grootliks vir vrouens onvermydelik maar bestaan nie vir 

hulle manlike ewekniee nie (Schwartz, 1989:68). 

Swiss en Walker ( 1993 :26) lys die negatiewe uitvloeisels van swangerskap vir 'n aantal werkende 

vrouens met wie hulle onderhoude gevoer het: 

• Afdanking. 

• Onvoorsiene veranderinge in professionele verantwoordelikhede. 

• Struikelblokke in prosessering van kraamverlof 

• Struikelblokke in hertoetrede tot die pos wat voor kraamverlofbeklee is. 

• Verslegting in werkverhoudings. 

• Wrewel, en somtyds vyandigheid, van ander professionele werknemers. 

Aangesien die tyd wat die vrou met kraamverlof van die werk afwesig is in maande en nie jare 

gemeet kan word nie, is dit nie wys of no dig vir die werkende moeder om te bedank nie. Indien 

sy sou bedank verbeur die werkende moeder en die organisasie hulle gesamentlike investering in 

haar ontwikkeling. Beide partye moet dan ook weer kostes aangaan in die soeke na onderskeidelik 

'n nuwe werkgewer en werknemer. Omdat die werkende moeder se kraamverlof relatief kort is, 

kan die organisasie die standaardprosedures, soos by siekverlof of afwesigheid as gevolg van 

jaarlikse verlof, toepas (Klerman & Leibowitz, 1994:296). Ten spyte van hierdie struikelblokke 

ervaar die meeste werkende moeders hulle loopbaan as voordelig. Dit kan haar opsies vermeerder 

en haar selfbeeld en ekonomiese onafhanklikheid verhoog (Moen, 1992: 124). 

Davidson en Cooper (1985: 19) som die nadelige gevolge van die struikelblokke wat die werkende 

moeder in die organisasie- en werksfeer ervaar in die kumulatiewe resultaat van hulle navorsing 

soos volg op. Vrouens in bestuursposisies ervaar hoer druk as gevolg van stressors in die werk-, 

huis-/sosiale en individuele sfeer; toon meerpsigosomatiese simtome asook swakkerwerkprestasie 

in vergelyking met mans in bestuursposisies. 



40 

Die spesifieke veranderlikes in die orgamsas1e- en werksfeer, binne die makro- en mikro

omgewing, wat die hantering van roikonflik by die werkende moeder makiiker of moeiiiker maak 

word nou meer spesifiek beskryf soos in stap 1 van fase 1 van die navorsingsmetode (raadpieeg 

1.7.1:21) uiteengesit. Daar bestaan wei ook veie raakviakke tussen die makro- en mikro

omgewmg. 

2.7.1 Makro-omgewing 

Die makro-omgewing siuit die veranderlikes in wat buite die beheer van sowei die organisasie as 

die individu Ie. Wetgewing, soos deur die regering bepaai, en sosiaie waardes, soos deur die breer 

gemeenskap bepaai, word binne die raamwerk van die makro-omgewing bespreek. 

2. 7.1.1 Wetgewing 

Drie wette maak spesifiek voorsiening vir die vrou se regte tydens swangerskap. Voigens die 

Werkioosheidversekeringswet, No 3 0 van 1966 kan 'n vrou wei tydens kraamverlof 

werkioosheidversekering eis. Daar word egter voigens hierdie wet ook tydens kraamverlof sekere 

beperkings op die vrou gepiaas. Voigens artikei3 7 van die Werkioosheidversekeringwet ( 1966:62, 

64) kan die vrou siegs eis indien sy werksaam was vir ten minste 18 weke in die 52 weke voor haar 

verwagte bevailingsdatum. 'n Vrou kan ook net een week se werkioosheidversekering eis vir eike 

ses weke werksaam. Sy is dus net geregtig op die voile 26 weke se werkioosheidversekering 

indien sy 'n voile drie jaar tot die werkioosheidversekeringsfonds bygedra het. Indien die vrou wei 

saiaris van haar organisasie tydens haar kraamverlof ontvang het, mag dit nie meer as een derde 

van haar voile saiaris beioop indien sy werkioosheidversekering wii eis nie. Seifs ai het 'n vrou aan 

ai hierdie vereistes voidoen en sy ontvang geen saiaris nie of minder as een derde van haar saiaris 

van die organisasie tydens kraamverlof, 1s sy voigens die normaie 

werkioosheidversekeringsvoordeie, soos in artikei 34 van die Werkioosheidversekeringswet 

(1966:48, 50) siegs op 45 persent van haar weekiikse skaai van inkomste geregtig. Indien sy dan 

ook sou eis gedurende kraamverlof verminder dit haar kanse om werkloosheidversekering 

gedurende normaie werkioosheid te ontvang aangesien artikei34 bepaai dat 'n bydraer nie geregtig 

is om voordeie vir meer as 26 weke gedurende enige tydperk van 52 agtereenvoigende weke te 

ontvang nie. 



41 

Die Wet op basiese diensvoorwaardes, No 75 van 1997 is die tweede wet wat die vrou se 

kraamvoordele bepaal. Artikel25 van die Wet op basiese diensvoorwaardes (1997:26) handel oor 

kraamverlof Hiervolgens is die werknemer op ten minste vier maande aaneenlopende kraamverlof 

geregtig. 'n Werknemer is ook geregtig om haar kraamverlof vier weke voor die verwagte 

geboortedatum te begin indien anders ooreengekom of 'n algemene praktisyn bevind dat sy om 

gesondheidsredes vroeer moet ophou werk. 'n Werknemer mag ook nie verplig word om terug te 

keer werk toe vir 'n tydperk van ses weke na die geboorte van haar kind nie tensy 'n algemene 

praktisyn haar gesond verklaar om vroeer terug te keer. Die werknemer word egter verplig om 

haar werkgewer skriftelik in kennis te stel van die datum waarop sy beplan om haar kraamverlof 

te begin asook die datum waarop sy beplan om terug te keer werk toe na haar kraamverlof 

Artikel26 van die Wet op basiese diensvoorwaardes (1997 :26) handel oor die beskerming van die 

werknemer voor en na die geboorte van 'n kind. Spesifiek lui no 2 van die artikel as volg: 

(2) Gedurende 'n werknemer se swangerskap, en vir 'n tydperk van ses 

maande na haar kind se geboorte, moet haar werkgewer haar 'n geskikte 

alternatiewe werk aanbied op bedinge en voorwaardes wat nie minder 

gunstig as haar gewone bedinge en voorwaardes van diens is nie indien -

(a) die werknemer nagwerk, soos in artikel1 7 ( 1) omskryf, moet verrig 

wat 'n gevaar vir haar of haar kind se gesondheid of veiligheid 

inhou; en 

(b) dit vir die werkgewer moontlik is om te doen. 

Die derde wet wat handel oor 'n vrou se regte tydens kraamverlof is die Wet op 

arbeidsverhoudinge, wat al hersien en goedgekeur is. Volgens die Wet op arbeidsverhoudinge, No 

66, artikel186 (1995: 169) beteken ontslag dat: 

(c) 'n werkgewer geweier het om 'n werknemer toe te laat om werk te 

hervat nadat sy -

(i) kraamverlof geneem het ingevolge 'n wet, of 

kollektiewe ooreenkoms of haar dienskontrak; of 

(ii) van die werk afwesig was vir tot vier weke voor die 

verwagte datum, en tot agt weke na die werklike 
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datum van die geboorte van haar kind. 

Volgens artikel 187 (1) (e) van die Wet op arbeidsverhoudinge (1995: 171) is ontslag onbillik 

indien die rede vir ontslag die werknemer se swangerskap, ofvoorgenome swangerskap of enige 

rede wat met haar swangerskap verband hou, is. 

Die Wet op arbeidsverhoudinge (1995 :231) maak ook voorsiening vir onbillike arbeidspraktyke 

in terme van onbillike diskriminasie. Hiervolgens behels onbillike diskriminasie enige regstreekse 

of onregstreekse handeling teen die werknemer op enige arbitrere grand wat insluit maar nie 

beperk is nie tot ras, geslagtelikheid, geslag, etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele 

georienteerdheid, ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, geloof, politieke oortuiging, 

kultuur, taal, huwelikstaat of gesinsverantwoordelikheid. 

Die Grondwet van die Republiek van Suid-Mrika, No 108 van 1996 sluit by die konsep van 

diskriminasie aan deur in die Verklaring van regte in artikel9 (1996:7-8) te noem dat almal gelyk 

is voor die reg, en geregtig is op gelyke beskerming en bevoordeling van die wet. Die staat mag 

ook nie op 'n onbillike wyse, direk of indirek, teen enigiemand op grond van ras, geslag, 

swangerskap, huwelikstaat, etniese of sosiale oortuiging, kleur, seksuele georienteerdheid, 

ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, geloof, kultuur, taal of geboorte diskrimineer nie. 

Die Grandwet van die Republiek van Suid-Mrika (1996:79-80) maak ook in artikel 187 

voorsiening vir 'n kommissie vir gelykheid op grand van geslag met die doel om dit te beskerm en 

te ontwikkel. 

Matthias (1992:109) noem dat aangesien swangerskap en kinders nie vir die werkende vrau in 

Suid-Mrika 'n reg is nie, staan baie vroulike werknemers voor 'n keuse om te werk of om 'n 

voltydse moeder te wees. Met die goedkeuring van die Wet op basiese diensvoorwaardes, tesame 

met die nuwe Wet op arbeidsverhoudinge en die Grondwet van Suid-Afrika het die situasie na 

1994 aansienlik verander. Indien die breer gemeenskap en die onderskeie organisasies hieraan 

aandag skenk sal die wetlike aspek van die vrou se werkomgewing hopelik nie meer as 'n faktor 

wat tot haar rolkonflik lei beskou word nie. 
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2. 7.1.2 Sosiale waardes 

Kahn et al. ( 1964: 161) beskou 'n waarde as verwagtings wat alle lede van 'n sisteem of organisasie 

van ander in daardie sisteem het, waar 'n rol bestaan uit verwagtings wat net op 'n sekere posisie 

of homo gene stel posisies van toepassing is. Volgens McMurray ( 1973: 5) het elke individu 'n 

waardesisteem wat totaal uniek aan daardie individu is. Hierdie waardesisteem is die produk van 

die omgewing waarin sy grootgeword het en haar eie persoonlike behoeftes. Omdat hierdie 

waardes sterk verpersoonlik is en 'n hoogs emosionele ondertoon het, beskou die individu hulle 

as "korrek" en aile waardes wat nie daarmee ooreenstem nie as "verkeerd", ongeag die hoogs 

diverse oorsprong daarvan. Hierdie diverse oorsprong kan ook daartoe lei dat haar eie waardes 

in konflik met mekaar, selfs binne die grense haar eie psige, is. Sy hanteer hierdie konflik deur dit 

in afsonderlike waterdigte kompartemente te plaas. Pader ( 1994:7 4) wys daarop dat individue as 

die produk en skepper van kultureel gebaseerde verwagtings en gedrag, afhanklik van die sosiale 

omgewing is om hulle persoonlike en sosiale identiteit te verseker. 

Hock, Demeis en McBride (1988: 194) voer ook aan dat die kultuur waarin die moeder haar 

bevind, die standaarde bepaal waarvolgens die moederrol vervul moet word. Rolle soos 

voorgeskryf deur kulturele waardes bei:nvloed grootliks die moeder se siening van moederskap en 

kinders grootmaak. Die etniese en kulturele omgewing verskaf riglyne vir aanvaarbare gedrag vir 

die moeder, spesifiek in terme van skeiding tussen moeder en kind, wat die skeiding as gevolg van 

die moeder se werk en die gebruik van dagsorg vir die kind insluit. Byvoorbeeld, die werkende 

moeder kan verhoogde angs ervaar as haar kollegas en familie sterk daarin glo dat eksklusiewe 

moedersorg vir die kind nodig is. 

Geslaggebaseerde rolwaardes is ook die produk van 'n sosialiseringsproses waardeur families die 

kulturele en familiewaardes wat deur biososiale faktore bepaal word, oordra aan ander familielede. 

Geslaggebaseerde waardes omvat meer as net die konstruk van geslag vir die individu self, maar 

sluit ook verhoudings in die breer gemeenskap in. Dikwels word 'n individu se geslaggebaseerde 

rolidentiteit van waardestellings afgelei oor die rol van die vrou in die familie of die gemeenskap. 

Beide geslaggebaseerde waardes en identiteit kan die individu se persepsie van toepaslike 

rolgedrag bei:nvloed (Pittman & Kerpelman, 1993 :98-99). Die stereotipes in terme van geslagrolle 

is diep in die gemeenskap gewortel, sodat sekere beroepe as totaal ontoepaslik vir lede van die 

teenoorgestelde geslag beskou word (Cascio, 1991:29). 
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Verskeie aspekte van tradisionele sosiale waardes ten opsigte van die vrou en hoe dit haar werk

en familierol be'invloed sal verder bespreek word. 

(a) Tradisionele waardes 

Y ankelovich ( 1978, in Cascio, 1991 : 6) lys van die elemente van werknemers se tradisionele 

waardes: 

• Vrouens het by die huis gebly indien hulle kon bekostig om nie te werk nie. 

• Solank 'n werk aan die man 'n redelike lewenstyl en ekonomiese sekuriteit kon bied, 

was hy tevrede om die nadele daarvan te aanvaar omdat hy daardeur sy ekonomiese 

verpligtinge aan sy familie kon nakom wat dan ook sy selfbeeld as brood winner vir die 

familie versterk het. 

• Die aansporingsisteem, grootliks vergoedings in die vorm van geld en status, was 

genoeg om werknemers aan te spoor. 

• Individue was nie net as gevolg van hulle familieverpligtinge verbind tot hulle werk 

nie, maar ook deur hulle lojaliteit aan die organisasie self 

• Die meeste individue het hulle identiteit gedefinieer deur hulle werkrolle en het hulle 

konflikterende persoonlike behoeftes onderdruk. 

Hier kom die sosiale waardes toegeskryf aan die vrou, duidelik na vore. Dit is nie net beperk tot 

sekere kulture nie maar is 'n wereldwye verskynsel. In Singapoer, soos deur Aryee (1992:833) 

beskryf, is die tweedehandse status van die vrou diep in die geslaggebaseerde rolwaardes gewortel. 

Hierdie geslaggebaseerde rolle definieer 'n afsonderlike stel verwagtinge vir mans en vrouens 

asook die toepaslike werk- en familie-sosiale verhoudings. Deur die sosialiseringsproses word 

hierdie verwagtinge ofwaardesisteme ge'intemaliseer wat die vrou oorlewer aan 'n lewe sonder 

sosiale aansien en 'n verdeling van werk gebaseer op geslag. Aryee (1992:830, 833) se navorsing 

onder werkende vrouens in Singapoer het ook bewys dat daar 'n positiewe verband is tussen werk

familie-konflik en 'n hoe toegewydheid deur die vrou tot die huwelik as sodanig. Dit kan berus op 

die feit dat die beoefening van 'n beroep op die getroude professionele vrou se kulturele aannames 

oor die rol van die vrou in die huwelik inbreuk maak. Grbich (1994:114) het ook in 'n 

navorsingstudie wat oor vyf jaar gestrek het en 25 families in Australie betrek het, bevind dat 

indien die werkende moeder die prim ere broodwinner in die familie is, sy as 'n "slegte moeder", 
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"onverantwoordelik", "heeltemal vreemd" en "hebsugtige loopbaanvrou" beskou word, asook 

"gedetermineerd om haar manse manlikheid te ondermyn". 

Chusmir en Durand (1987 :40-41) dui daarop dat baie vrouens, veral die wat ouer as 3 5 is, 

gekondisioneer is dat die vrou se rol daaruit bestaan om vrou en moeder te wees. Selfs in die 

hedendaagse klimaat van gelykheid neem die vrou wat in 'n organisasie werk die risiko om 

gekritiseer te word, nie net deur die gemeenskap nie maar ook deur vriende en geliefdes. Nog 

meer belangrik, sy mag ook deur te werk verwarring in haarself skep omdat sy nie met die 

tradisionele sienings ooreenstem nie. 

Lerner (1994:2) vra die vraag: Wat is 'n goeie moeder? 'n Vrou wat by die huis bly pas in by die 

"tradisionele" siening van moederskap, maar dit maak haar nie outomaties 'n goeie moeder nie. Die 

definisie van moederskap het in die huidige generasie 'n transformasie ondergaan, maar die moeder 

funksioneer egter nog in 'n gemeenskap wat nie hierdie transformasie erken nie. Lerner (1994:7) 

voer verder aan dat dit 'n mite is dat die moeder as gevolg van hulle biologiese band met die kind 

instinktief die enigste individu is wat vir die primere sorg van haar kinders verantwoordelik is. Op 

grond van hierdie mite word dit as onnatuurlik, ongesond en as riskant vir die kind se ontwikkeling 

beskou indien die moeder die sorg aan ander delegeer (sien ookEngland, 1988:381). Die resultate 

van Duxbury en Higgins (1994:73) se navorsing sluit hierby aan. As gevolg van die 

sosialiseringsproses verwag moeders self, families en die gemeenskap steeds van moeders om die 

prim ere verantwoordelikheid vir kindersorg te aanvaar ( dit beteken dat dagsorg, skole en kinders 

neig om moeders eerder as vaders in noodgevalle te skakel). Selfs al beklee die werkende moeder 

'n hoe vlak pos, is sy nog steeds aan hierdie tipe sosialisering onderworpe. Hierdie waarde word 

ook volgens Pleck (1985:154) ongeag die vrou se beroepstatus nog wyd en sterk aangehang. 

Die werkende moeders wat voldag werk in Ozer (1995 :323) se navorsing het gemiddeld die helfte 

tot die familie-inkomste bygedra, maar het nog steeds 66 persent van aile kindersorgtake verrig. 

Selfs in Suid-Mrika is die werkende moeder meer geneig om aan te dui dat sy die primere 

verantwoordelikheid vir die sorg van haar kinders dra. Die manlike eggenoot het slegs in een 

persent in die geval van voorskoolse kinders en minder as een persent in die geval van laerskool 

kinders aangedui dat hulle die primere verantwoordelikheid vir kindersorg dra. Dit kan daarop dui 

dat die verantwoordelikheid vir kindersorg by blanke Suid-Mrikaners nog steeds binne die 

tradisionele waardes van die moederrol val (Maconachie, 1990:172, 173). 
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Sosiale of werkhoudings en strukture moedig nie die moeder aan om te werk nie. Indien die 

moeder werk, kan dit negatiewe gevolge genereer soos roloorlading, skuldgevoelens en 

identiteitskrisisse. Hierdie gevolge kan aldie familielede bei:nvloed (Shipley & Coats, 1992:62). 

Bridges en Orza (1993: 11 0) het in hulle navorsing eerstens bevind dat die moeder wat eers haar 

werk met haar kind se eerste skooljaar hervat meer as deel van die plaaslike gemeenskap beskou 

word as die moeder wat na ses weke kraamverlof terugkeer werk toe. Tweedens word die 

niewerkende moeder ook in 'n gunstiger lig beskou as die moeder wat aanhou werk na die 

geboorte van haar kind. 

(b) Navorsingsgeleenthede 

Chusmir en Koberg (1986:408) wys daarop dat daar eintlik min kennis bestaan oor die werklike 

rede waarom geslaggebaseerde rolkonflik (gebaseer op die tradisionele waardes ten opsigte van 

die werkende vrou) vir mans of vrouens op die onderskeie vlakke, voorkom. Ten einde 

intervensiestrategiee te ontwikkel, moet navorsers bepaal of sekere werksituasies of -eienskappe 

latente geslaggebaseerde rolkonflik ontlont. Daar moet ook bepaal word ofhierdie konflik reeds 

voordat 'n individu met 'n loopbaan begin, aanwesig is. As gevolg van die veranderende rol van 

die vrou in die gemeenskap glo Freedman en Phillips (1988:245) dat navorsing moet voortgaan 

om geslaggebaseerde rolidentiteit en stereotipes en die uitwerking daarvan op die organisasie, te 

ondersoek. Dit is kritiek om te bepaal of die redelik onlangse sosiale en wetlike veranderinge enige 

beduidende impak op relevante houdings en gedrag sal he en of hierdie veranderinge in die 

ekonomiese status van die vrou in die toekoms weerspieel sal word. Regstellende aksie is een van 

die programme wat organisasies al implementeer het om 'n verandering in die houdings en gedrag 

teenoor vrouens in die werkplek te verander. Sulke programme kan oor die lang termyn ook tot 

veranderinge in die stereotipes oor vrouens lei. 

Hierdie navorsing oor die sosiale waardes en geslaggebaseerde rolwaardes wat van die werkende 

vrou voorgehou word, asook die negatiewe gevolge daarvan, is veral belangrik as die resultate van 

Avioli en Kaplan (1992:239) bestudeer word. Hulle het bevind dat minder as net 10 persent van 

die vrouens in hulle navorsing waarskynlik nie sal volhou om voltyds te werk na die geboorte van 

hulle kind nie. Hieruit kan afgelei word dat vir die vrou om kinders te baar nie hulle loopbane so 

beperk soos vroeer nie. Dit sluit aan by vroeere navorsing deur O'Connell, Betz en Kurth 

(1989:43-44) gedoen, wat bevind het dat ongeveer 'n kwart van vrouens in tradisionele en nie-
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tradisionele beroepe beplan om voltyds te werk alhoewel hulle voorskoolse kinders het. 

(c) Uitwerking van tradisionele waardes op die werkende vrou 

Walker en Best ( 1991:7 5) beskou sosiale waardes as een van die potensiele bronne van stres uniek 

aan die werkende moeder met kleuters. 

Parry (1987:53) se navorsmg oor geslaggebaseerde waardes, werkhoudings en ps1g1ese 

gesondheid tussen niewerkende moeders en werkende moeders het bevind dat werkende moeders 

met liberale houdings laer psigiatriese simptomatologie in 'n gestandaardiseerde psigiatriese 

onderhoud getoon het. Niewerkende moeders met liberale houdings en werkende moeder met 

tradisionele houdings toon die meeste angs. Dit kan moontlik deur die resultate van Pleck 

(1985:72) se navorsing verklaar word. Dit wys daarop dat dit nie die werkende vrou met liberale 

houdings is wat haar familietyd die meeste in verhouding tot haar werksure verminder nie, maar 

wei die werkende vrou met tradisionele houdings. In hulle navorsing het Reifman, Biernat en Lang 

(1991:442) bevind dat een van die ses stres veranderlikes wat met depressie en fisiese 

simptomatologie verband hou, geslagsdiskriminasie teen die werkende moeder is. Shaw en Burns 

(1993 :40) kom ook tot die slotsom dat beide werkende ouers sterk deur ander se verwagtings en 

opinies bei:nvloed word. Dit lei tot skuldgevoelens wanneer hulle poog om hierdie verwagtings met 

hulle familielewenswyse te versoen. Die werkende moeders se skuldgevoelens was meestal as 

gevolg van hulle kinders se dagsorgure, moontlik omdat hulle glo dat hulle eintlik hulle kinders 

selfby die huis moet versorg. 

Die tradisionele waardes is ook diep in die werkkultuur gewortel. Swiss en Walker (1993: 189) het 

in hulle opname van 902 professionele vrouens bevind dat byna al die respondente geen 

verandering sien in die werkkultuur wat nog steeds op die manlike werker met 'n eggenoot by die 

huis gebaseer is nie. Kanter (1993:42) verduidelik dat daar groot onsekerheid in 'n spesifieke 

organisasie geheers het oor die toename van vrouens in bestuurs-, professionele en 

verkoopposisies. Veral die jonger garde mans het bedreig gevoel aangesien hulle nou met vroulike 

kollegas om hoer posisies in die organisasie moes meeding. Hulle het verder verontreg gevoel 

deurdat hulle geglo het dat hulle vroulike kollegas 'n voorsprong het as gevolg van regstellende 

aksie. 
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(d) Veranderende sosiale waardes 

In navorsing deur Misra en Panigrahi (1995:14-15) is bevind dat jonger mense hulle 

geslaggebaseerde houdings begin verander en dat vrouens, in teenstelling met mans, 'n positiewer 

siening van ander werkende vrouens het. Ook in teenstelling met mans, wat tot 'n mindere mate 

by huishoudelike take betrokke geraak het, het vrouens al hoe meer tot die werkmag toegetree. 

Vlak van opleiding het ook 'n positiewe verband met die houding teenoor die werkende vrou 

getoon. Respondente met meer opleidingsjare toon 'n positiewer houding teenoor die werkende 

vrou. Die houding teenoor die werkende vrou raak meer gunstig namate die familie-inkomste 

toeneem. 

2.7.2 Mikro omgewing 

V eranderlikes wat die rolkonflik van die werkende moeder binne die mikro-omgewing beinvloed 

behels daardie veranderlikes waaroor sy en/of die organisasie meer beheer kan uitoefen. Dit sluit 

in die werkende moeder se loopbaanorientasie en -geleenthede, werksure, vergoeding, 

organisasiebeleid, sosiale ondersteuning in die werkplek, werktevredenheid, beheer, werkeise en 

werkhoeveelheid, en laastens werkonderbreking. 

2. 7.2.1 Die werkende moeder se loopbaanorientasie en -geleenthede 

Werther en Davis (1993:376, 391) omskryf'n loopbaan as aldie poste wat 'n individu tydens haar 

werklewe beklee het. Die individu se loopbaanontwikkeling is egter haar eie verantwoordelikheid. 

Omgewings-, organisasie- en poseienskappe beinvloed diverse aspekte van loopbaanontwikkeling. 

Van hierdie aspekte sluit in die mate waarin organisasies individuele loopbaanontwikkeling 

ondersteun en befonds; die verskeidenheid loopbaangeleenthede binne en buite die organisasie; die 

tipes loopbaanpaaie beskikbaar en die wyse waarop werk- en familie-eise mekaar beinvloed 

(Gordon, 1986:313). Watts (1992:57) het in sy navorsing bevind dat vrouens in administratiewe 

ondersteuningsfunksies die identifisering van hulle persoonlike loopbaanpad as die belangrikste 

loopbaanontwikkelingsaktiwiteit beskou. Volgens Barnett en Brennan (1995:272-273) se 

bevindings kan organisasies die sielkundige ongemak ( depressie en angs) van hulle getroude 

manlike en vroulike werknemers wat met negatiewe werkervarings, soos eentonigheid van 

werktake verband hou, verminder, deur hierdie werknemers se vaardighede beter te benut. Dit 
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impliseer die daarstelling van uitdagings, wat een van die metodes van loopbaanontwikkeling is. 

In die ontleding van hulle kwalitatiewe navorsingsdata, het Brannen en Moss (1991 :46) tot die 

gevolgtrekking gekom dat moeders wat nie terugkeer werk toe m1 die geboorte van hulle kind nie, 

dit as vanselfsprekend aanvaar het dat hulle by die huis gaan bly. Hierteenoor het die moeders wat 

teruggekeer het werk toe, 'n daadwerklike besluit geneem. Bulle het die besluit op twee wyses 

beskryf Eerstens was dit 'n persoonlike besluit wat hulle as individue eerder as in oorleg met hulle 

eggenote geneem het. Tweedens het hulle dit beskryfin terme van 'n keuse wat hulle gemaak het, 

grootliks om finansiele redes. Eggebeen en Hawkins ( 1990: 57-58) meen egter dat die meerderheid 

blanke moeders werksaam is omdat hulle dit so verkies en nie noodwendig altyd om finansiele 

redes nie. Hierdie werkende moeders sien die kombinasie van werk en moederskap as ideaal en 

investeer daarom al hoe meer in "menslike kapitaal" by wyse van opleiding en 

loopbaanontwikkeling. Een van die hoofbronne van stres vir die voltydse werkende moeder in 

Walker en Best (1991:82) se navorsing is egter konflik ofprobleme wat verband hou met die 

keuse om terug te keer werk toe na die geboorte van 'n kind. 

(a) Loopbaankeuse en -vordering 

Die meeste vrouens in die werkmag vind dat daar slegs bestuursgeleenthede vir hulle in 

geroetineerde funksies bestaan sonder besluitnemingsvereistes. Hierdie posisies kom ook voor in 

areas waar minder sosiale kontak en organisasiekommunikasie vereis word: in stafrolle wat 

administratiefvan aard is eerder as lynbestuur en in funksies soos openbare betrekkinge waar hulle 

verwyderd van die interafhanklike sosiale netwerk van die organisasie se kernbedryf is (Kanter, 

1993:5 5; Schultz & Schultz, 1994:244). Daarom poog vrouens om te werk in vel de wat deur mans 

gedomineer word omdat hierdie velde meer intrinsieke en ekstrinsieke vergoedings soos geld, 

uitdagings, werksekuriteit en bevorderingsgeleenthede bied as die meeste werkvelde wat deur 

vrouens gedomineer word (Gutek, 1993:19). Navorsing na die redes vir omset onder vroulike 

werknemers na die geboorte van 'n kind toon dat meer as die helfte van die respondente aangedui 

het dat min uitdaging in die pos definitief'n faktor sal wees in die keuse om die organisasie na die 

koms van 'n kind te verlaat, terwyl die helfte van die respondente getoon het dat geen 

bevorderingsgeleenthede ook 'n faktor sal wees (Kaplan & Granrose, 1993:48). Alhoewel meer 

vrouens (as gevolg van wetgewing en regstellende aksie) daarin slaag om 

middelvlakbestuursposisies te bereik, verhoed die meeste organisasies se hierargiese struktuur nog 
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steeds dat hulle verder vorder (Lubin: 1987:3). 

Tog gaan Schuler en Huber (1993:55) van die standpunt uit dat mans en vrouens tans meer 

voorkeure en keuses tussen poste het. Dit is gedeeltelik deur 'n geleidelike afname in 

geslaggebaseerde stereotipering in die gemeenskap gefasiliteer. Van die geslaggebaseerde 

stereotipering verdwyn ook as gevolg van geslagneutrale postitels en die feit dat meer vrouens 

gradueer. In teenstelling met die gewilde siening, het die professionele en bestuursvrou in Beatty 

(1996:246) se navorsing beter fisiese en psigiese gesondheid getoon omdat sy 'n hoer beroepstatus 

geniet het. Hierdie hoer beroepstatus het ook nie haar huwelikstevredenheid negatief bei:nvloed 

nie. Hierteenoor het die werkende vrouens in Houston, Cates en Kelly (I 992: 18) se navorsing 

aangedui dat hulle meer spanning en swakker huweliksverhoudings ervaar indien hulle vaardighede 

nie optimaal in die werkplek benut is nie. 

Tradisioneel het vrouens relatief meer toegang tot hoerstatusposte gehad wat as die "hulp 

beroepe" bekend staan. Die rede hiervoor kan wees omdat hierdie beroepe, soos moederskap, in 

terme van beperkte interpersoonlike mag gedefinieer word. Van individue in hierdie hulpberoepe 

soos onderwyseresse, verpleegsters en maatskaplike werkers, word verwag om regverdig, wys, 

pragmaties en selfopofferend te wees (Grossman & Stewart, 1990: 13). Burris (1991 :56-57) het 

bevind dat nie-professionele vrouens (wat volgens haar verpleegsters en maatskaplike werkers 

insluit) baie bevrediging uit hulle werk put, maar dat hulle families prioriteit bo hulle werk geniet. 

Professionele vrouens (wat bestuurders insluit) het egter die belangrikheid van werk in hulle lewe 

beklemtoon. Hulle is sterk gemotiveerd om suksesvol in hulle beroepe te wees en werk om reg te 

laat geskied aan al die jare van opleiding. Werk geniet of 'n hoer of gelyke prioriteit met 

familierolle. In haar navorsing van professionele vrouens het Carrier (1995:353-354) tot die 

gevolgtrekking gekom dat die professionele vrou sonder kinders meer in haar beroep betrokke is 

as die professionele werkende moeder. Alhoewel die professionele werkende moeder minder in 

haar beroep betrokke is, is sy nog steeds verbind tot 'n voltydse loopbaan. Sy wil ongeag haar 

familiestatus nog op 'n voltydse grondslag haar beroep beoefen. 

Stickel en Bonett (1991:299, 300) het navorsing gedoen oor vrouens se geloof in hulle 

vaardighede om 'n loopbaan met 'n familielewe te kombineer. Hulle het ook 'n onderskeid tussen 

tradisionele vroulike beroepe soos verpleegsters, onderwyseresse en sekretaresses en nie

tradisionele beroepe soos argitekte, elektriese ingenieurs en optomitriste getref Hulle resultate het 
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bewys dat respondente 'n grater geloof to on in hulle vermoe om tradisionele beraepe met hulle 

familieral te kombineer. Vrouens mag verkies om nie nie-tradisionele beraepe te beoefen nie, nie 

net omdat hulle nie vertroue in hulle vermoe het om hierdie beraepe suksesvol te beoefen nie, maar 

ook omdat hulle nie vertraue in hulle vermoe het om die vereistes wat hierdie beroepe stel 

suksesvol met familie-eise te integreer nie. Long, Kahn en Schutz (1992:235) meen dat die 

bepaling en hantering van werkstres sentraal tot die belewing van daaglikse negatiewe insidente 

en psigosomatiese welstand staan. Hulle het dan ook bevind dat vrauens in bestuursposisies wat 

'n tradisionele lewenstyl het (getraud met kinders) en wat tradisionele waardes aanhang stressors 

in die werkplek minder bedreigend ervaar. Resultate van Barker (1993: 59) se navorsing to on dat 

vrauens wat prafessionele beraepe beoefen (teenoor byvoorbeeld sekretaresses) en wat 

voldagwerk grater deelname in organisasie-aktiwiteite toon, meer beheer oor onsekerhede in die 

werkplek het, positiewe en aanvaarbare sosiale interaksie toon en oor meer vaardighede beskik. 

Demeis, Hock en McBride (1986:629) het ook 'n onderskeid getreftussen werkende moeders wat 

verkies om te werk en werkende moeders wat sou verkies het om by die huis te bly. Hulle kom 

tot die slotsom dat werkende moeders wat verkies om by die huis te bly meer gemotiveerd in hulle 

moederral voel, maar minder tot hulle werk verbind is as die werkende moeders wat verkies om 

te werk. Volgens Hock et al. (1985:397) is die werkende moeder wat verkies om te werk se 

beroep vir haar baie belangriker as die werkende moeder wat verkies om nie te werk nie. Sy is dus 

baie meer tot haar loopbaan verbind. 

Die manifestering van die vorige kan duidelik in Suid-Afrika gesien word. Die Oktober 1995 

huishoudingsopname deur die Sentrale Statistiekdiens ( 1996: 16) gedoen, to on dat daar aansienlik 

minder vrauens in bestuursposisies en prafessionele beroepe is maar dat daar heelwat meer 

vrouens in klerklike posisies werksaam is. Tabel 2.1 verskaf 'n opsomming van die 

hoofberoepskategoriee wat op die navorsing betrekking het, tesame met die aantal mans en 

vrouens in Suid-Mrika wat in elk van hierdie kategoriee werksaam is. Hierdie totale sluit alle 

rassegraepe in. 
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Tabel2.1: Aantal werknemers volgens geslag werksaam in verskeie beroepskategoriee in 

Suid-Afrika (Sentrale Statistiekdiens, 1996) 

Hoof beroepskategoriee Mans Vrouens 

Wetgewers, senior beamptes en bestuurders 462 000 124 000 

Professionele persone 226 000 139 000 

Klerke 438 000 782 000 

Informele netwerke kan die individu steun in die bevordering van haar loopbaan, maar tradisioneel 

is die vrou van die steun van hierdie groepe uitgesluit. Dit kan daartoe aanleiding gee dat sy nie 

die blootstelling en/ of sigbaarheid kry vir loopbaanontwikkeling nie (Werther & Davis, 1993 : 3 9 5). 

Dit kan die rede wees waarom hoe- en middelvlak vroulike bestuurders in Gaskill (1991: 175-176) 

se navorsing ondersteuningsfaktore soos hierdie informele netwerke, rolmodelle, mentors, vriende 

en kollegas as die minste belangrik in hulle loopbaansukses en -vordering beskou het. Meer klem 

is op die belangrikheid van persoonlike ambisie en vaardighede; geleenthede en geluk geplaas as 

faktore wat hulle loopbaansukses en vordering bei:nvloed het. 

(b) Ouderdom en loopbaanvordering 

Lerner (1994:23) voer aan dat meervrouens op 'n later ouderdom kinders kry sodat hulle hul beter 

kan kwalifiseer ten einde 'n beroep te kan beoefen. Sommige van hierdie vrouens bereik ook hoer 

bestuurs- en uitvoerende posisies omdat die houdings teenoor vrouens se vaardighede in sekere 

beroepe ietwat verander het. Ter ondersteuning van hierdie siening skryfLubin (1987:39) dat die 

meeste suksesvolle beroepsvrouens en -moeders glo dat dit belangrik is om eers hulself in 'n 

beroep te vestig voor hulle kinders kry, wat beteken dat sy daardeur ook haar ems teenoor haar 

beroep bewys. Swiss en Walker (1993:89) noem dit ook as een van die waardevolle !esse wat van 

die suksesvolle werkende moeder geleer kan word. Deur tot 'n later ouderdom te wag verseker 

die werkende moeder haar professionele sekuriteit. Sy is dan gewoonlik ook in 'n meer senior 

posisie in die organisasie wat beteken dat deur kinders te kry haar professionele vaardighede nie 

bevraagteken word nie (sien ook Wong, 1988:35). VolgensDesai en Waite (1991 :562) sal'n vrou 

wat beplan om op die ouderdom van 35 nog te werk ook vroeer terugkeer werk toe mi die 

geboorte van haar kind. Die koste daaraan verbonde om vir 'n lang peri ode uit die werkmag te tree 

is te groot vir die loopbaan van die vrou wat verkies om lank te werk. Finansiele oorwegings speel 

dan ook minder van 'n rol in die keuse om terug te gaan werk toe. Klerman en Leibowitz 
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(1994:289) het bevind dat twee belangrike determinante van salaris, naamlik jare opleiding en 

ouderdom, positief met werkstatus verband hou. 

(c) Jare opleiding en loopbaan 

Hoe hoer haar man se salaris was hoe minder was dit aanvanklik vir die vrou nodig om te werk. 

Die noue assosiasie tussen die man en vrou se sosio-ekonomiese status het in die afgelope jare vir 

die vrou meer aansporing gebied om te werk. Dit spruit uit die feit dat sy weens beter kwalifikasies 

die inkomste-potensiaal het (Fine, 1992:144). Beter kwalifikasies is 'n wesentlike faktor in die 

toename van werkende moeders tot die werkmag omdat dit toegang tot aantrekliker poste en 

professionele loopbane bied. Dit is dan ook moeiliker om hierdie loopbane prys te gee m't die 

geboorte van 'n kind. Daar kan dus aangeneem word dat hoe aantrekliker en interessanter 

werkgeleenthede vir die vrou is, hoe meer sal sy geneig wees om mi die geboorte van haar kind 

voort te gaan om haar beroep te beoefen (Frankel & McCarty, 1993 :38). Dit is deur Cotton, Antill 

en Cunningham (1990: 168) en Spade (1994: 180) se navorsingsresultate aangedui. Hiervolgens is 

die werkende moeders met hoer opvoedkundige kwalifikasies meer geneig om werksaam te wees 

mi die geboorte van hulle kind. Dit is vir hulle belangrik om te werk ten einde hulle opvoedkundige 

kwalifikasies te benut. Perry (1990:1144) het ook bevind dat enige kwalifikasie die 

waarskynlikheid dat die werkende moeder halfdag eerder as voldag sal werk, verminder. 

(d) Uitwerking vanfamilie op die werkende vrou se loopbaan 

Tog het kinders 'n impak op die werkende moeder se loopbaan gehad. 'n Individu se vlak van 

verbondenheid tot haar werk word deur talle persoonlike, werk-, familie- en eksterne faktore 

belnvloed (Chusmir, 1988:97). AI die respondente in Lubin (1987:38) se navorsing was dit eens 

dat die koms van kinders hulle loopbaanontwikkeling vertraag het. In Emmons, Biernat, Tiedje, 

Lang en Wortman (1990:72, 76) se navorsing het slegs ongeveer 11 persent van die respondente 

ervaar dat die familielewe geen nadelige effek op hulle loopbane gehad het nie. Probleme wat die 

res van die respondente ervaar het in 'n poging om werk- en familierolle te balanseer, is 'n gebrek 

aan tyd om: 

• genoeg aandag aan die werk te spandeer, soos wat vereis word 

• professionele geleenthede te benut 
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• oor die lang termyn professionele verhoudings met kollegas te vorm 

Werkgewers, soos in Truman (1992: 11 0) uiteengesit, glo dat die vrou wat spesifiek haar loopbaan 

met erns bejeen, afwaartse mobiliteit toon nadat sy vir 'n tydperk die werkmag verlaat het met die 

geboorte van haar kind. Die waarde dat die moeder vir die primere sorg van haar kind 

verantwoordelik is, lei daartoe dat dit eerder haar beroep is, as die van haar man, wat onderbreek 

moet word met die koms van kinders. Dit stem met Swiss en Walker (1993:182) en Brannen 

(1992:63) se bevindings ooreen wat daarop wys dat in die meeste gevalle die manse werk baie 

belangriker as sy vroulike eggenoot s'n beskou word. 

2. 7.2.2 Werksure 

Die meeste werk- en familie-aktiwiteite word in afsonderlike plekke uitgevoer. Tyd spandeer aan 

een rol, beperk dus die tyd wat no dig is vir aktiwiteite wat met die ander rol geassosieer word. Die 

aantal en skedulering van werktyd behoort 'n verband met werk-familie-konflik te toon. Individue 

is nie fisies beskikbaar vir familie-aktiwiteite indien hulle lang ure werk nie. Deur aande en naweke 

te werk is hierdie individue ook nie beskikbaar vir familie-aktiwiteite wat vir spesifieke tye 

geskeduleer is nie, soos familiebyeenkomste en skoolverwante aktiwiteite (Voydanoff, 1988b:749, 

750). Indien die werkende moeder haar tyd by die werk goed benut sal haar produktiwiteit 

verhoog, maar sy bly nog steeds primer vir die sorg van haar kinders verantwoordelik. Dit bly 'n 

groot bron van onderbreking in werkaktiwiteite, angs en werkafwesigheid. 'n Verdere 

kompliserende faktor is die voortdurende skuldgevoelens wat die werkende moeder ervaar. Talle 

werkende moeders, veral die in meer senior poste, is ook gefrustreerd deur die wete dat terwyl 

hulle kinders nog babas is, hulle nie hulle beste by die huis of werk kan lewer nie (Schwartz, 

1989:72). Die vrou se besluit oor rolprioriteite om rolkonflik te verminder kan in twee strategiee 

saamgevat word: 

• Beperkte werkrol: Rolkonflik word verminder deur tyd en verantwoordelikhede by 

die werk te beperk. 

• Beperkte familierol: Rolkonflik word verminder deur tyd en verantwoordelikhede 

by die huis te beperk. 

Die strategie wat die vrou kies sal van haar voorkeure en behoeftes afhang, asook die tipe beroep. 
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Manlik gedomineerde beroepe (nie-tradisionele beroepe) vereis van die vrou om meer tyd aan 

werkaktiwiteite te spandeer wat haar dwing om haar familietyd te minimiseer as gevolg van 

onbuigsamer ure. Vroulik gedomineerde beroepe (tradisionele beroepe) verskaf aan die vrou 

buigsamer ure wat haar toelaat om meer tyd aan familie-aktiwiteite te spandeer (Moore &Gobi, 

1995:253). Dit sluit aan by Coleman en Pencavel (1993:675) se bevinding dat vrouens met 16 of 

meer jare opleiding Ianger ure werk as vrouens met 13 tot 15 jaar opleiding. Dancaster (1993 :3) 

dui aan dat daar nog min aandag in Suid-Mrika aan a-tipiese werkgeleenthede, soos werkdeling 

en skiktyd, geskenk is as metodes om die werkende moeder te akkomodeer. 

(a) Voldagwerk versus halfdagwerk 

Indien dit beskikbaar is, is halfdagwerk 'n opsie vir die werkende moeder wanneer sy m1 die 

geboorte van haar kind terugkeer werk toe. Vir talle vrouens is dit die ideate wyse om betaald en 

onbetaalde verantwoordelikhede nate kom. Vrouens is ook die werknemers wat die grootste deel 

van die halfdagwerkmag uitmaak (Acker, 1992:63). Deur op 'n halfdagbasis terug te keer werk 

toe hou sekere nadele vir die werkende moeder in soos afwaartse beroepmobiliteit, minder 

bevorderingsgeleenthede, byvoordele en ander vergoedings. Tog bied hierdie opsie aan die 

werkende moeder die geleentheid om hulle veelvuldige rolle as eggenote, moeder en werknemer 

te handhaaf. Dit kompenseer vir die nadele van halfdagwerk (Perry, 1990: 1137). 

Halfdagwerk is egter nie so geredelik in die mark beskikbaar nie, wat die werkende moeder wat 

moet ofwil werk met geen keuse laat as om voldag te werk nie. In hulle navorsing het O'Connell 

et al. (1989:39-40) bevind dat vrouens in tradisionele en nie-tradisionele beroepe sou verkies om 

nie voldag te werk indien hulle voorskoolse kinders het nie. Maar, op enige ander stadium in hulle 

kinders se lewe verwag die vrouens in beide tipe beroepe om voldag te werk. Volgens Swiss en 

Walker (1993: 190) is tyd vir die hedendaagse professionele vrou die waardevolste kommoditeit. 

Alhoewel hulle nog steeds verbind is tot hulle beroep, kan 'n groot salaris nie meer kompenseer 

vir die beperkte tyd wat daar weeksaande aan familie-aktiwiteite spandeer kan word nie. Tog het 

Crockenberg (1988: 1 05) getoon dat die moeder met 'n hoer inkomste nog steeds Ianger ure werk 

as die moeder met 'n lae inkomste. Benewens die feit dat die werkende moeder voldag moet werk 

voel sy ook volgens Emmons et al. (1990:86) belas omdat sy haar tyd by die werk so moet beplan 

dat elke minuut tel. Getroude vrouens in Suid-Mrika is meer geneig om voltyds te werk indien 

hulle geen kinders het nie; indien hulle kinders 12 of ouer is of wanneer die familie-inkomste 



56 

relatieflaag is (Maconachie, 1989:148). 

(b) Uitwerking van voldagwerk op die werkende vrou 

Een van die werkroleienskappe wat die grootste uitwerking op werk-familie-konflik het is die 

aantal werksure wat moeders werk (Goldberg, Greenberger, Hamill & O'Neil, 1992:326; Stoner, 

Hartman & Arora, 1990/1:71; Voydanoff, 1988b:758). Richardsen en Burke (1993:818) dui ook 

die aantal werksure as een van die hootbronne van stres onder vroulike geneeshere aan. Aryee 

(1992:831) het ook bevind dat die aantal werksure eerder as 'n onbuigsame werkskedule werk

familie-konflik nadelig beinvloed. Volgens Hemmelgarn en Laing (1991: 12) toon werkende 

moeders wat voldagwerk groter rolstres as werkende moeders wat halfdag werk. Owen en Cox 

(1988: 111-112) se navorsingsresultate het ook bevind dat werkende moeders wat meer as 40 uur 

'n week werk meer angs as ander moeders ervaar. Volgens Greenstein (1990:673) is werkende 

vrouens wat gemiddeld 35 tot 40 uur per week werk, feitlik vier keer meer geneig om 

huweliksontwrigting in die vorm van vervreemding of egskeiding te ervaar, as werkende vrouens 

wat minder as 20 uur per week werk. 

(c) Skiktyd 

Alhoewel skiktyd nie die aantal ure wat die werkende moeder moet werk verminder nie, is dit tog 

'n wyse waarop sy die werk-familie-konflik kan verminder.Volgens Armstrong (1995:280) is die 

algemeenste vorm van skiktyd wanneer 'n werknemer haar daaglikse werksure kan skeduleer 

rondom 'n kerntyd wat sy in die werkplek teenwoordig moet wees, solank sy al haar 

ooreengekome ure werk. Skiktyd het sowel voordele as nadele wat verskeie skrywers noem 

(Byars & Rue, 1994:90-91; Glass & Fujimoto, 1995:405; Gordon, 1986:659-660; Schultz & 

Schultz, 1994:350-352). Van die voordele sluit in: 

• Dit laat verskillende werknemers toe om bulle verskillende lewenstyle en skedules te 

akkomodeer. 

• Werknemers kan spitsverkeerstye vermy wat daartoe kan lei dat werknemers meer 

gereeld betyds vir werk is en dat bulle meer ontspanne is. 

• Dit lei tot 'n afname in afwesigheid en traagheid. 

• Dit verminder werk-familie-konflik. 
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• Die werknemer voel meer in beheer van haar lewe. 

Van die nadele sluit in: 

• Dit is nie vir aile tipes werk geskik nie, veral die wat vereis dat 'n werknemer te aile 

tye beskikbaar moet wees. 

• Dit gee aanleiding tot kommunikasie- en koordinasieprobleme vir toesighouers. 

• Dit bemoeilik die toesighouer se taak om die aantal ure gewerk en produktiwiteit te 

monitor. 

Die respondente in Watts (1992:60) onderskrywe skiktyd as een van die grootste motiveerders 

wat 'n organisasie tot hulle beskikking kan stel. Kaplan en Granrose (1993 :48) wys daarop dat 

meer as die helfte van die respondente in hulle navorsing onbuigsame ure as 'n faktor beskou in 

hulle keuse om 'n organisasie se diens mi die geboorte van hulle kind te verlaat. Werkende moeders 

in Shipley en Coats (1992:60) se navorsing het ook skiktyd as die belangrikste 

ondersteuningsmeganisme in die werkplek uitgewys. Glass en Fujimoto (1995 :401) het egter 

bevind dat hoe groter 'n organisasie is, hoe meer onwaarskynlik is dit dat hulle 'n buigsame 

werkbeleid in terme van onder andere werksure sal implementeer. 

N avorsing wat Wharton ( 1994: 195, 202) onder vroulike eiendomsagente met kinders gedoen het, 

toon aan dat hulle glo dat die buigsaamheid wat hierdie beroep hulle bied in terme van die ure wat 

gewerk moet word, dit vir hulle makliker maak om hulle werk- en familie-aktiwiteite te kombineer. 

Bulle kon hulle werkskedules so beplan ten einde hulle kinders se buitemuurse skoolaktiwiteite 

by te woon of om doktersafsprake na te kom. Dit het hierdie tipe beroep baie meer versoenbaar 

met hulle familieverantwoordelikhede gemaak. Chusmir en Durand ( 198 7:4 3) beskou die instelling 

van skiktyd as een van die metodes om stres as gevolg van familiedruk by die werkende vrou te 

verlig. In navorsing gedoen onder blanke getroude werkende moeders in Suid-Mrika het Barling 

en Barenbrug (1984:138) bevind dat werkende moeders wat toegang tot skiktyd het minder 

rolkonflik ervaar en gevolglik ook minder depressie. 

2. 7.2.3 Vergoeding 

Die geldelike vergoeding wat vir werk gedoen verdien word, is een van die primere motiveerders 
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van werkgedrag. Die kapitalistiese gemeenskap word daardeur gekenmerk dat geld die essensiele 

uitruilingsmedium is asook die voorvereiste vir materiele bestaan. Alhoewel geld as die bron van 

aile kwaad gebrandmerk kan word, bly dit die maatstafwaaraan die werknemer haar kwalitatiewe 

en kwantitatiewe werkuitset meet (Neff, 1985:146). Die vergoedingsisteem in 'n organisasie het 

twee duidelike doelwitte: eerstens om die bes moontlike werknemers vir die organisasie te werf 

en te behou en tweedens om werknemers te motiveer om teen maksimum produktiwiteit te 

presteer (Gordon, 1986:364). 

Volgens Crosby ( 1991: 85) hou die status van die moeder as werknemer in 'n organisasie die 

voordeel in dat dit die familie toegang tot meer hulpmiddele bied. Die meeste vrouens werk om 

finansiele redes. Alhoewel die werkende vrou gemiddeld minder as haar manlike eweknie verdi en, 

verdien sy tog iets terwyl die vrou wat by die huis bly geen inkomste het nie. In Shipley en Coats 

(1992:59) se navorsing het die meeste van die getroude respondente aangedui dat geld vir hulle 

die grootste aantrekkingskrag is om te werk. 

'n Individu beskik ook oor 'n keuse om 6fte werk 6fvrye tyd te geniet. Sou sy verkies om te werk, 

offer sy haar vrye tyd op. Om haar oor te haal om dit te doen, moet sy deur middel van lone 

vergoed word. Hoe meer vrye tyd sy opoffer, hoe hoer sal die aansporing ( salaris) moet wees 

(Barker & Backer, 1992: 11 ). Vir die werkende moeder het die opoffering van haar vrye tyd 

implikasies, in die sin dat sy haar rol as die primere versorger van haar kind moet prysgee. Soos 

Voydanoff (1988a:273) aandui, het die toename van die vrou tot die werkmag gelei tot swak 

betaalde, lae-status, "hulpberoepe" (raadpleeg 2.7.2.1 (a):SO). Dit is poste wat meestal deur 

vrouens beklee word. Indien vrouens aangespoor moet word om meer te verdi en, word voorgestel 

dat die vrouens hulle hulpberoepe verlaat vir meer manlik gedomineerde beroepe met 'n groter 

salaris. Dit beteken groter bekommernis vir die werkende moeder in terme van kwaliteitdagsorg, 

omdat haar werksure gewoonlik verleng sal word. 

(a) Ekonomiese noodsaaklikheid as rede vir werk 

Schwartz (1989:67) is van memng dat die vrou tradisioneel vry was van die finansiele 

verantwoordelikheid om haar familie te versorg. Daarom glo Grossman en Stewart ( 1990: 12) dat 

dit algemeen aanvaar word dat die vrou werk vir sosiale kontak, opwinding, addisionele familie

inkomste en selfverwesenliking. Talle vrouens werk egter om hulself en hulle familie te versorg. 
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Die manlike en vroulike respondente in Shaw en Burns (1993:34) se navorsing het aangedui dat 

hulle primer om finansiele redes werk. 

Volgens Eggebeen en Hawkins (1990:59) het dubbelloopbaangesinne meer ekonomiese 

buigsaamheid. Die verhoging in die vader se inkomste is nie die enigste wyse waarop die totale 

familie-inkomste verhoog kan word nie. Moeders kan ook 'n verhoging in salaris verdi en of'n meer 

winsgewende werk soek. Lerner ( 1994: 17) sien die werkende moeder se salaris as 'n addisionele 

bron van inkomste om te voorsien in byvoorbeeld 'n tweede motor, beter vakansies en beter 

opleidingsgeleenthede vir haar kinders. Die dubbelloopbaangesinne herdefinieer hulle 

lewenstandaard wanneer hulle eers aan die tweede inkomste gewoond geraak het. In terme van 

die beter opleidingsgeleenthede vir haar kinders het Brannen (I 988 :299) bevind dat die werkende 

moeder baie meer geneig is om die koste uit haar salaris te betaal uit as die van haar eggenoot. 

Alhoewel beide eggenote die werkende moeder se salaris beskou het as 'n bron om weelde-artikels 

te bekom, is dit egter hoofsaaklik gebruik om noodsaaklikhede, soos kruideniersware, te betaal 

(Brannen, 1988:300). 

Volgens Burris (1991:54) werk die meeste moeders weens ekonomiese en psigologiese redes. 

Blouboordjie werkende moeders is egter meer geneig om ekonomiese noodsaaklikheid as rede vir 

werk aan te dui. Tog het Spade (1994:180) se navorsing bevind dat selfs vrouens in hoer 

inkomstegroepe finansiele redes aandui vir hulle betrokkenheid in die werkmag. Drie en sestig 

persent van die werkende moeders in hoerstatusposte en 72 persent van die werkende moeders 

in laer status poste het in Brannen en Moss ( 1991 :4 7) se navorsing aangedui dat hulle om 

finansiele redes teruggekeer het werk toe mi die geboorte van hulle kind. Hierdie finansiele redes 

het vir die werkende moeders verskeie betekenisse ingehou. Eerstens was dit 'n manier om 

huwelikskonflik te vermy omdat 'n tweede inkomste dit onnodig gemaak het om by 'n streng 

begroting te hou. Die meeste werkende moeders het ook aangedui dat dit vir hulle onaanvaarbaar 

was om finansieel van hulle eggenote afhanklik te wees. Acker (1992:57) ondersteun hierdie 

siening wanneer sy aandui dat die meeste vrouens in die negentigs moet werk om te oorleef, 

aangesien dit toenemend onhoudbaar raak om net van die man se salaris athanklik te wees. Die 

tweede betekenis wat die werkende moeders in Brannen en Moss (1991:48) se navorsing aan 

"terugkeer toe vir finansiele redes" gekoppel het was om in die behoeftes van die huishouding en 

kinders te voorsien. Die meeste werkende moeders het egter hulle salaris nie as die primere 

inkomste nie, maar as die addisionele inkomste beskryf 
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Sosio-ekonomiese status speel wel'n belangrike rol in die werkende moeder se vryheid om van 

buigsame werkskedules, soos skiktyd, gebruik te maak (Barker, 1993 :65). Klaarblyklik kies 

werkende moeders met 'n hoer familie-inkomste halfdagwerk as hulle nie die druk ervaar om in 

die familie se finansiele behoeftes te voorsien nie (Perry, 1990:1145). 

(b) Ongelykheid in die vergoeding tussen mans en vrouens 

Ongelykheid in die werkmag skep 'n tweeledige risiko vir die werkende vrou. Sy tree toe tot 'n 

werkmag wat teen haar diskrimineer deurdat sy in poste met 'n laer salaris werk, in vergelyking 

met mans met soortgelyke kwalifikasies en vaardighede. Die getroude vrou se salaris dra by tot 

die van haar eggenoot, maar is nie genoeg om haar selfonderhoudend te maak nie. Alhoewel die 

vrou se salaris 'n daadwerklike bydrae tot die huishouding maak, veroorsaak die ongelykheid in 

salarisse in die werkmag dat sy nie maklik ekonomies onafhanklik buite die huwelik kan optree nie, 

behalwe as sy 'n aansienlike verlaging in lewenstandaard aanvaar. Talle vroue het hulle beroep, en 

opleidingsgeleenthede opgeoffer vir hulle huwelik en kinders. Talle het ook halfdagwerk aanvaar 

of verminderde verantwoordelikhede by die werk om sodoende vir hulle kinders beskikbaar te 

wees. Binne die huwelik blyk hierdie kompromiee billik te wees, maar dit kan die vrou buite die 

huwelik duur te staan kom. Die voltydse tuisteskepper maak haarself op die kort en lang termyn 

ook ekonomies kwesbaar (Wilson, 1991:39). 

Volgens Leap en Crino (1993:437) hoef 'n man en vrou nie identiese take te verrig om die 

"gelykheidstoets" te slaag nie. Die poste moet eerder soortgelyk wees in terme van die 

verantwoordelikhede, fisiese en verstandelike uitsette, werktoestande en vaardighede wat nodig 

is om die werk bevredigend afte handel. As twee poste essensieel dieselfde is in terme van hierdie 

vier vergoedingsfaktore behoort daar nie wesenlike verskille te wees in die salaris van mans en 

vrouens in hierdie poste nie. 

Wharton en Baron (1991:369-370, 372) het beroepe gekategoriseer in manlike; manlike en 

vroulike; en vroulike beroepe. In 'n ontleding van die inkomste in hierdie onderskeie 

beroepskategoriee het hulle bevind dat vrouens wat in die gemengde beroepe (manlike en vroulike) 

werksaam is die hoogste inkomste verdien asook die hoogste beroepstatus geniet. Vrouens in die 

oorwegend vroulike beroepe het die laagste inkomste en beroepstatus gehad. Phelan, Bromet, 

Schwartz, Dew en Curtis (1993:77, 78) se navorsing ondersteun hierdie bevindings. Hulle 
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navorsing onder professionele persone, hoofsaaklik ingenieurs en wetenskaplikes, het aan die lig 

gebring dat mans deurlopend 'n hoer salarisgradering as die vrouens gehad het. 

Die Oktober 1995 huishoudingsopname van die Sentrale Statistiekdiens (1996: 17), toon dat die 

vrouens in bestuursposisies en professionele beroepe in Suid-Mrika aansienlik minder as hulle 

manlike ewekniee verdien maar dat vrouens wat in klerklike posisies werksaam is, meer as hulle 

manlike eweknie verdien. Dit strook met die siening dat daar meestal teen vrouens in terme van 

salaris gediskrimineer is. Tabel 2.2 verskaf 'n opsomming van die totale bruto maandelikse 

inkomste per hoof beroepskategoriee wat op die navorsing betrekking het, verdeel in die to tale 

bruto maandelikse inkomste per geslag. Hierdie totale sluit aile rassegroepe in. 

Tabel 2.2: Totale inkomste volgens geslag van verskeie beroepskategoriee in Suid-Afrika 

(Sentrale Statistiekdiens, 1996) 

Bruto maandelikse inkomste 

(In Randwaarde) 

Hoof beroepskategoriee Mans Vrouens 

Wetgewers, senior beamptes en bestuurders 264 000 53 000 

Professionele persone 197 000 133 000 

Klerke 438 000 774 000 

(c) Uitwerking van ongelykheid in vergoeding op die werkende vrou 

Indien 'n individu haar salaris as onbillik beskou, dien dit as 'n werkstressor (Schuler & Huber, 

1993:668). Volgens Moore en Gobi (1995:261) se navorsing onder vroulike vol- en 

medeprofessors asook sekondere skoolonderwyseresse in Israel, het bevind dat 'n toename in 

inkomste rolkonflik verminder. Hendrix, Spencer en Gibson (1994: 120) het ook bevind dat 

finansiele probleme tot 'n toename in lewenstres lei. Dit gee aanleiding tot emosionele uitputting 

en werkafwesigheid. 

Werkende moeders in dubbelinkomstegesinne wat 'n hoer inkomste genereer ervaar meer sosiale 

ondersteuning en rolbevrediging (Crockenberg, 1988: 105). Richardsen en Burke (1993 :817) dui 

ook aan dat vroulike geneeshere minder werktevredenheid ervaar indien hulle voel dat daar 'n 
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diskripansie tussen hulle werklike en ideale salaris is. Greenstein (1990:674) het ook bevind dat 

getroude vrouens met 'n hoer inkomste se waarskynlikheid om huweliksprobleme te ervaar die 

helfte minder is as vrouens in laer inkomstegroepe. 

2. 7.2.4 Organisasiebeleid 

Elke organisasie beskik gewoonlik oor 'n loopbaanontwikkelings- en vergoedingsbeleid (geskrewe 

of ongeskrewe) wat tot rolkonflik by die werkende moeder kan aanleiding gee, soos reeds 

bespreek. Daar is egter ander beleide in die organisasie wat sterk deur die waardes in die 

organisasiekultuur bei:nvloed word en wat vervolgens bespreek sal word. 

Armstrong ( 1995:81) omskryf die organisasiebeleid as die megamsmes waarvolgens die 

organisasie sy sosiale verantwoordelikheid teenoor sy werknemers nakom. Die organisasiebeleid 

bepaal ook die houding teenoor die werknemers. Dit druk die waardes van hoe daar teenoor 

individue opgetree moet word, uit. Chusmir (1988:89) omskryf organisasieverbondenheid as 'n 

sielkundige band tussen die individu en die organisasie. Hierdie band sluit aspekte in soos die 

gewilligheid om aan organisasie-aktiwiteite deel te neem, lojaliteit teenoor die organisasie se 

doelwitte te toon, 'n samehorigheidgevoel teenoor die organisasie te voel en met die doelwitte van 

die organisasie te identifiseer. Dit is 'n belangrike konsep, aangesien dit tot onproduktiwiteit, 

afwesigheid en omset kan lei as die werkende moeder nie met die waardes, soos in die 

organisasiebeleid vervat, kan identifiseer nie. 

Sonder om dit te bedoel of te besef kan die organisasie aanleiding tot stres in hulle werknemers 

gee, bloot op grond van die wyse waarop dit gestruktureerd is. Byvoorbeeld, deur ongelykheid 

in die vergoedingsbeleid of prestasie-evaluering; onduidelike of onbuigsame beleide en reels; min 

geleentheid vir deelname in besluitneming; min bevorderingsgeleenthede; organisasiegrootte; 

buitensporige burokrasie; onvoldoende kommunikasie en terugvoering; konflikterende doelwitte; 

verkeerde delegering; en ontoereikende opleidings- en ontwikkelingsgeleenthede (Chusmir & 

Durand, 1987:38). Hochschild (1989:12) skryf dat die aansienlike toename van die werkende 

moeder tot die werkmag nie gepaardgegaan het met 'n kulturele verandering van begrip van werk 

en die huwelik nie. Gevolglik was die oorgangstadium van huisvrou tot werknemer vir die 

werkende moeder nie so maklik nie. Sowel die vrou as die werkmag het verander. Die meeste 

organisasies het egter onveranderd gebly ten spyte van die toename in familie-eise van hulle 
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werknemers. Hierdie spanning tussen die verandering in vrouens en die gebrek aan verandering 

in die werkplek noem Hochschild (1989: 12) die "vertraagde revolusie". 

(a) Geslaggebaseerde diskriminasie 

Diskriminasie word gedefinieer as enige praktyk wat 'n nadelige uitwerking op werkgeleenthede 

vir enige individu van enige geslag, ras of etniese groep het, tensy dit deur die tipe besigheid 

geregverdig word. Byvoorbeeld, 'n Chinese restaurant kan besluit om net Chineessprekende 

kelners in diens te neem. Dit kan teen nie-Chineessprekende aansoekers diskrimineer maar die tipe 

besigheid regverdig hierdie tipe keuringsprosedure. Dit is 'n praktiese definisie deurdat dit 

diskriminasie aandui indien 'n keuringsprosedure 'n nadelige uitwerking op sekere individue het 

sander dat dit geregverdig kan word. Die definisie is ook kleurblind deurdat alle rasse, etniese 

groepe en beide geslagte daardeur beskerm word (Berry & Houston, 1993: 118). Volgens Leap 

en Crino (1993:76) bestaan diskriminasie in die werkplek uit twee tipes: 

• Ongelyke behandeling: Dit sluit handelinge in soos 'n absolute weiering om 'n vrou 

dieselfde salaris te betaal vir dieselfde werk as haar manlike eweknie. Dit sluit dikwels 

vooroordele van die werkgewer teenoor ras of geslag in. 

• Ongelyke impak: Dit behels beleide of praktyke wat 'n negatiewe impak op 'n 

beskermende groep het. Byvoorbeeld, 'n werkgewer kan besluit om net ongetroude 

vrouens sander kinders in diens te neem. Dit benadeel geskeide en enkellopende 

vrouens met kinders. 

Byars en Rue (1994:26) is van mening dat diskriminasie teen die vrou op die siening gebaseer is 

dat die man moet werk om die familie te onderhou. Die vrou moet die familie by die huis versorg. 

Daar is ook algemeen aanvaar dat die vrou nie in staat is om sekere werk te doen nie. Volgens 

Schultz en Schultz ( 1994: 183) het die organisasie se opleidingsprogramme die potensiaal om teen 

minderheidsgroepe (wat vrouens insluit) te diskrimineer aangesien prestasie tydens 'n 

opleidingsprogram vir loopbaanbesluite, soos bevorderings en oorplasings, gebruik word. Wilson 

(1991:100) glo dat om teen vrouens te diskrimineer, deur hulle laer salarisse as hulle manlike 

ewekniee te betaal, indruis teen een van die mees fundumentele ekonomiese doktrines. Die meeste 

ekonomiese teoriee begin met die aanname dat alle individue sal poog om wins te maksimaliseer. 

Dit sal daarom die organisasie baat om net vrouens aan te stel, aangesien hulle salarisse laer is, 
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maar huile ewe produktief is. Hoe meer vrouens 'n organisasie aanstel hoe hoer sal sy wins dus 

wees. Die proses waardeur organisasies besluite oor vrouens as individue neem op grond van die 

waardes wat huile teenoor vrouens as groep het, staan as fout diskriminasie (as die besluite 

verkeerd is) of as statistiese diskriminasie (as die besluite op feite gebaseer is) bekend. 

Byvoorbeeld, indien werkgewers glo dat vrouens meer dikwels van werk verwissel, sal hulle 

onwillig wees om huile in diens te neem. Daar is egter bewys dat die aanname foutiefis aangesien 

beide geslagte dieselfde omsetsyfers to on (Wilson, 1991 : 1 00). 

Kissman ( 1990: 144-145) het bevind dat daar teen vrouens op grond van ouderdom gediskrimineer 

word. Jonger vrouens meld minder diskriminasie in terme van vergoeding en bevordering as ouer 

vrouens aan. Vrouens met meer opleiding voel ook dat daar meer teen huile in terme van salaris 

en bevordering gediskrimineer word. Phelan et al. (1993:81) dui ook aan dat daar aansienlike 

geslaggebaseerde diskriminasie teen vrouens in spesifieke poste is wat deur mans sowel as vrouens 

beklee word. Die mans het deurlopend hoer salarisse verdien en toesig oor meer ondergeskiktes 

gehad, selfs al het huile vroulike ewekniee soortgelyke kwalifikasies en net soveel diensjare gehad. 

(b) Gelyke geleenthede 

Tavris en Wade (1984:352) wys daarop dat die definisie van gelykheid op 'n land se spesifieke 

behoeftes, geskiedenis, ekonomiese en politieke sisteem gegrond is. Gelykheid dui daarop dat die 

vrou uit die huis na die werkmag gaan, of dat die vrou politieke mag verseker word, aile 

persoonlikheids- en taakverskille uit die weg geruim word. In sommige gevaile is die pogings tot 

gelykheid primer op goed opgeleide, welgestelde mans en vrouens gerig. In ander gevaile beteken 

dit gelyke geleenthede op aile vlakke. Armstrong (1995:84) meen dat die beleid van gelyke 

geleenthede die organisasie se voorneme om almal gelyk te behandel, ongeag geslag, ras, geloof 

of huwelikstatus, moet uiteensit. Die beleid moet ook aandui in watter mate die organisasie 

regsteilende aksie wil neem om die wanbalans in die aantal werknemers, op grond van geslag en 

ras, kwalifikasies en vaardighede te verander. Volgens Byars en Rue (1994:28) verwys gelyke 

geleenthede na die reg van aile individue om te werk en te vorder op grond van prestasie, 

vaardighede en potensiaal. 

Ferber et al. ( 1991 : 15-16) glo dat die afwesigheid van gelyke geleenthede effektiwiteit en billikheid 

beperk. Deur te versuim om werknemers op grond van huile individuele vaardighede aan te stel 
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word beide die werknemer en die gemeenskap te na gekom. Werknemers verloor potensiele 

inkomste en byvoordele en die gemeenskap verloor die potensiele bydrae wat die werknemer kon 

lewer. Dit geld ook vir areas buite die werkplek, soos toegang tot goeie skoling en ongelyke 

huishoudelike verantwoordelikhede. Diegene wat hierdeur benadeel word, sal ook nie gelyke 

geleenthede he om waardevolle werkondervinding op te doen nie. 

Volgens Lubin (1987:42) word moederskap dikwels as wapen teen gelykheid in die werkplek 

gebruik. Werther en Davis (1993:80) voer dit sover as om te meen dat organisasies wat gelyke

geleenthede-beleide wil toepas selfs internasionale take aan vrouens moet gee as hulle tot senior 

poste wil vorder. 

(c) Familievriendelike byvoordele 

Seyler, Monroe en Garand ( 1995: 172-173) stel voor dat familievriendelike beleide meer gereeld 

ge!mplementeer moet word, maar slegs as dit vir die organisasie 'n gunstige uitwerking op hulle 

wins sal wys, dit wil se as die voordele van hierdie beleide die koste daarvan oorskry. Omdat 

hierdie byvoordele duur is, kan organisasies onwillig wees om dit te implementeer, maar as hulle 

mededingend wil bly moet hulle dit ernstig oorweeg. Dit hou ook verdere voordele vir die 

organisasie in deurdat werknemers wie se stresvlakke verlaag as gevolg van die gebruik van 

hierdie familievriendelike byvoordele meer produktief en minder afwesig sal wees asook minder 

geneig sal wees om die organisasie se diens te verlaat. As gevolg van die investering in hoogs 

opgeleide werknemers sal organisasies ook neig om aan hierdie werknemers familievriendelike 

byvoordele te voorsien om te verhoed dat hulle die organisasie verlaat of dat hulle produktiwiteit 

verlaag (Seyler et al., 1995: 175). 

Seyler et al. ( 199 5: 186) het bevind dat die verskaffing van familievriendelike byvoordele 'n funksie 

van twee veranderlikes is, naamlik die persentasie vrouens werksaam in die organisasie en die 

grootte van die organisasie. Grater organisasies met 'n hoer persentasie vroulike werknemers is 

meer geneig om familievriendelike byvoordele te voorsien. Die respondente in Warren en Johnson 

(1995: 167) se navorsing het aangedui dat 'n ondersteunende organisasiekultuur vir werknemers 

met familieverantwoordelikhede help om die spanning tussen werk- en familierolle te verlaag. 

Soos reeds bespreek, is skiktyd ook 'nfamilievriendelike byvoordeel (raadpleeg 2. 7.2.2 ( c):56-57). 
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'n Ander familievriendelike byvoordeel wat 'n organisasie aan die werknemer kan hied is bystand 

vir dagsorg. V olgens Moss ( 1990: 15 2) to on talle organisasies aansienlike belangstelling daarin om 

hulle werknemers met dagsorg te help. Dit gebeur op 'n direkte wyse deur die daarstelling van 

dagsorgfasiliteite of op 'n indirekte wyse deur die verskaffing van toelaes of ander skemas. Moss 

( 1990: 15 2) meen egter dat dit onwaarskynlik is dat die voorsiening van dagsorg deur 'n 

organisasie 'n algemeen beskikbare voordeel sal word. Dit sal afhang van die organisasie se 

besluite oor hulle werknemerbehoeftes en hoe om dit te bevredig. Tog beweer Truman (1992: 1 09) 

dat wanneer organisasies besef dat deur nie dagsorgbyvoordele te verskaf nie, hulle wesentlike 

verliese lei deurdat hulle nie opgeleide en ervare vroulike werknemers kan behou nie, die 

moontlikheid bestaan dat die organisasies hulle siening oor dagsorg sal verander. Leap en Crino 

(1993:476) beweer dat daar heelwat aansporing vir die organisasie bestaan om dagsorgvoordele 

aan hulle werknemers te hied. Dit help om werknemers te werf en te behou en voorsien aan die 

organisasie die geleentheid om belastingvoordeel daaruit te kry. 

Nog 'n belangrike familievriendelike byvoordeel vir die werkende moeder is kraamverlof. Die 

wetgewing oor kraamverlofvoordele met betrekking tot die Suid-Mrikaanse situasie is reeds 

bespreek (raadpleeg 2. 7.1.1 :40-42). Kraamverlofword hier in die algemeen bespreek, en aandag 

word ook geskenk aan navorsing op die terrein. Kraamverlofword gesien as verlofwat uitsluitlik 

op vrouens betrekking het en gebruik word vir swangerskap, geboorte of die aanneming van 'n 

kind. Kraamverlof kan betaalde of onbetaalde verlof wees of kan voorsiening maak vir 

werkloosheidversekering. Die versekering mag ook voorsien dat al die ander voordele, soos 

medies, tydens kraamverlof nog steeds tot die beskikking van die moeder is en dat sy die reg het 

om terug te keer na haar eie of soortgelyke pos (Ferber et al., 1991: 117). Moss (1990: 164) glo 

dat dit die vrou se reg is om betaalde kraamverlof te ontvang. Dit is basiese regte wat tot die 

beskikking van ouers moet wees om hulle by te staan ten einde werk- en 

familieverantwoordelikhede te versoen. Dit is ook 'n wyse waarop geslaggebaseerde gelykheid 

bevorder kan word. Die beskikbaarheid van hierdie verlof moet nie aan die diskresie van die 

individuele organisasie oorgelaat word nie, maar moet deur wetgewing gereguleer word. 

Seyler et al. (1995:181) het in hulle navorsing onder organisasies met meer as 50 werknemers 

bevind dat kraamverlof die algemeenste familievriendelike byvoordeel wat aangebied word is. Een 

en sewentig persent van die organisasies wat ondersoek is het dit aan hulle werknemers gebied. 

Volgens Klerman en Leibowitz (1994:291, 294) is kraamverlof meer tot die vrou met 'n hoer 
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inkomste se beskikking. Die vrou met meer jare opleiding sal ook makliker baar werk bebou indien 

sy kraamverlof sou neem. Ouer vrouens en die met meer jare opleiding sal oak makliker betaalde 

kraamverlof kry. Swiss en Walker (1993: 19) to on aan dat daar soms struikelblokke in die 

werkende vrou se pad geplaas word indien sy kraamverlofwil neem. Sommige van bierdie vrouens 

is onwillig om kraamverlofte neem omdat bulle diskriminasie vrees wanneer bulle weer terugkeer 

werk toe. Weitzman en Fitzgerald (1993:25) skryf dat die gebrek aan beskikbaarbeid van 

kraamverlof lei tot 'n onderbreking in die vrou se loopbaan. Dit bei:nvloed baar vermoe om 

senioriteit by baar werk te bebou sodat sy nie met jonger kollegas wat deurlopend werk en bulle 

werkverwante vaardigbede bebou, kan meeding nie. 

(d) Uitwerking van diskriminerende organisasie beleide op die werkende vrou 

Davidson en Cooper (1985:24) se navorsing bet ontstellende resultate getoon, naamlik dat die 

meerderbeid addisionele druk wat vroulike bestuurders in die werkplek ervaar aan stressors buite 

bulle bebeer toegeskryf kan word en boofsaaklik op vooroordele en diskriminasie m 

organisasiebeleid en deur ander individue in die werkplek en buisbouding berus. 

Halfdag werkende vrouens voel dat bulle uitgesluit word van organisasie, interpersoonlike en 

vaardigheids- en vorderingsgeleentbede. Halfdag professionele vrouens voel oak dat bulle 'n groter 

risiko dra om afgedank te word teenoor bulle voldag ewekniee (Barker, 1993:4 7). 'n Gebrek aan 

mag in die organisasie (politiek), loopbaanvordering en werk-familie-konflik lei tot sosiale en 

slaapdisfunksies en somatiese simptome vir die werkende vrou. Hierteenoor is daar 'n beduidende 

afname in die negatiewe gevolge van politiek en 'n gebrek aan loopbaanvordering as stressors 

indien die organisasie familievriendelike byvoordele soos dagsorg en skiktyd beskikbaar stel 

(Nelson, Quick, Hitt & Moesel, 1990:178, 180). Die uitwerking van 'n gebrek aan kraamverlof 

of diskriminasie indien kraamverlof geneem word is reeds bespreek (raadpleeg 2. 7.2.4 ( c ):66-67). 

2. 7.2.5 Sosiale ondersteuning in die werkplek 

Sosiale ondersteuningsisteme word as 'n belangrike "teenmiddel" in die skadelike uitwerking van 

lewenstres beskou. Bebalwe dat die individu tot 'n sosiale sisteem van familie, vriende en die 

gemeenskap beboort, is sy ook deel van die sosiale sisteem in die werkplek wat die toesigbouer, 

kollegas, ondergeskiktes en kliente insluit (Geller & Hobfoll, 1994:555). Die mate waarin 
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rolkonflik spanning veroorsaak, word deur die persoonlikheid van die individu wat die konflik 

ervaar, asook die aard van haar verhouding met haar kollegas, bemiddel (Kahn et al., 1964:337). 

Hoe groter organisasies raak hoe minder persoonlike vryheid is daar vir die individu. Dit 

beklemtoon die belangrikheid van die verhouding tussen die individu en haar werkgewer as 'n 

metode waarop sy sosiale mag kan verkry. Binne hierdie verhouding soek die individual hoe meer 

individuele erkenning, konsiderasie en verantwoordelikheid asook ondersteuning deur die 

toesighouer om die sosiale mag te bekom (McLean, 1973:128). Die sosiale ondersteuning in die 

organisasie hang nou saam met die boodskap wat topbestuur kommunike.er oor die hulp aan 

werknemers om hulle familieverpligtinge na te kom. Die ontwikkeling van 'n familievriendelike 

organisasie begin by topbestuur wat hulle eie waardes en aannames ondersoek oor wat dit beteken 

om 'n "goeie" toesighouer en ouer te wees en 'n "goeie" loopbaan te he (Kaplan & Granrose, 

1993:53). 

Schwartz (1989:72) glo dat die sleutel tot die effektiewe bestuur van die presterende werkende 

moeder die volgende is: haar waarde moet besefword, haar dienste moet behou word en sy moet 

produktief besig gehou word. Die eerste stap hiertoe is 'n opregte vennootskap tussen die 

werkende moeder en haar toesighouer. Hughes en Galinsky (1988:245) omskryf die sensitiwiteit 

van 'n toesighouer as die mate waarin 'n individu haar toesighouer as ondersteunend ten opsigte 

van haar werkrol ervaar asook buigsaam en vol begrip ten opsigte van haar 

familieverantwoordelikhede. Schultz en Schultz (1994:236-237) het op grond van 

bedryfsielkundige navorsing oor onmiddellike toesighouers tot die gevolgtrekking gekom dat 

toesighouers met die mees produktiewe ondergeskiktes die volgende eienskappe het: 

• Persoon-gesentreerdheid: Hulle is meer konsidererend en minder bekommerd oor 

werkverwante aspekte soos koste en teikendatums as onsuksesvolle toesighouers. 

• Ondersteunendend: Hulle is meer behulpsaam teenoor hulle ondergeskiktes en sal 

hulle makliker teenoor topbestuur verdedig. 

• Lojaliteit teenoor die organisasie en bulle ondergeskiktes: Hulle lojaliteit word 

verdeel tussen die twee partye terwyl onsuksesvolle toesighouers meer lojaliteit 

teenoor die organisasie toon. 

• Demokrasie: Hulle hou gereelde vergaderings met hulle ondergeskiktes om hulle 

siening oor sake te bekom. 

• Buigsaamheid: Ondergeskiktes word, wanneer moontlik, toegelaat om hulle 
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doelwitte op hulle eie wyse te bereik, teenoor onsuksesvolle toesighouers wat dikteer 

hoe doelwitte bereik moet word. 

Klerklike vroulike werknemers in die organisasie wat Kanter ( 1993: 151) nagevors het, het hulle 

bekommernis uitgespreek oor die feit dat hoe hoer hulle in die organisasie bevorder word hoe 

minder vroulike kollegas daar is. Dit verminder die moontlikheid van hierdie tipe sosiale 

ondersteuning deur kollegas. In navorsing onder beide geslagte wat in Nederland gedoen is, oor 

die verband tussen sosiale ondersteuning en werkstres kom die belangrikheid van sosiale 

ondersteuning duidelik na vore. Hiervolgens het Marcelissen, Winnubst, Buunk en De Wolff 

(1988:370, 372) bevind dat daar 'n positiewe verband tussen werkstres en ondersteuning deur die 

toesighouer bestaan. Hierdie verband is sterker vir werknemers in beroepe met 'n laer werkstatus 

en het spesifiek op rolonduidelikheid, roloorlading, rolkonflik en toekomstige werksekuriteit 

betrekking. Daar is ook bevind dat kollegas meer ondersteuning as toesighouers bied, maar dat 

ondersteuning van die toesighouer belangriker as die van kollegas beskou word. 

(a) Sosiale ondersteuning van die toesighouer en kollegas 

Vrouens wat halfdag werk meld dat hulle toesighouer en kollegas hulle nie in 'n gunstige lig 

beskou nie. Die toesighouer en kollegas voel dat hulle "spesiale" behandeling kry wat nie vir aile 

werknemers beskore is nie. Vrouens wat in beroepe werksaam is wat hoofsaaklik deur mans 

gedomineer word mag ook vind dat hulle gekonfronteer word deur 'n ambivalente bestuur wat 

hulle bydrae waardeer maar hulle tog nie hoog ag nie (Barker, 1993:64, 66). Volgens Chusmir en 

Durand (1987:39) moet 'n vrou gewoonlik sogenaamde manlike waardes openbaar indien sy in 

haar beroep wil vorder. Hierdie waardes word deur mededingende ingesteldheid, selfgelding en 

spanwerk gekenmerk, eienskappe wat die vrou tradisioneel nie tydens haar kinderdae aangeleer 

het nie. Mans neig ook om dit moeilik te vind om saam met hulle vroulike kollegas te werk, omdat 

hulle nie weet hoe om teen die vrou in die werkplek op te tree nie. Die vrou in die werkplek ervaar 

dus 'n tweeledige konflik: haar eie ongemak en die van haar manlike kollegas. 

'n Amerikaanse bank het 'n daadwerklike poging aangewend om deur die verskaffing van 

familievriendelike byvoordele, die werknemer se taak om haar mededingende werk- en 

familieverantwoordelikhede te hanteer, te vergemaklik. Dit het daartoe gelei dat 20 persent meer 

werkende vrouens hulle onmiddellike toesighouer as ondersteunend beskou het. V rouens met 
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ondersteunende toesighouers het ook Ianger in die organisasie se diens gebly as die met nie

ondersteunende toesighouers (Lawlor, 1996:55). Een en veertig persent van die respondente in 

Kaplan en Granrose ( 1993:48) se navorsing het swak verhoudings met hulle toesighouer as faktor 

aangedui in hulle besluit of hulle sal terugkeer werk toe mi kraamverlof. 

Wiley en Eskilson ( 1988:461) het tot die slotsom gekom dat bestuurders konflik tussen werk- en 

familieverantwoordelikhede meer as 'n stabiele oorsaak van onbevredigende werkprestasie by 

vroulike as manlike werknemers in hulle gevallestudie beskou het. As die bestuurders glo dat 

familieverantwoordelikhede meer in die vrou se werk sal inmeng, mag hulle die vroulike 

ondergeskikte as minder betroubaar beskou en haar dus nie so maklik bevorder nie. Bestuurders 

het begrip teenoor 'n ondergeskikte getoon as daar 'n eenmalige inmenging van familie-eise in 

werkaktiwiteite was, maar die begrip het meer negatief geraak indien die inmenging chronies 

geraak het (Wiley & Eskilson, 1988:462). Dit reflekteer 'n gebrek aan begrip vir die dikwels 

onvoorspelbare eise van kinders grootmaak. Dit wys ook op 'n onsimpatieke respons wanneer 

familie-eise vir 'n tweede keer met werkaktiwiteite inmeng. Kline en Snow (1994: 115) het ook 

getoon dat indien 'n werkende moeder beter hanteringsmeganismes aanleer om hierdie 

onvoorspelbare eise te hanteer, sy meer ondersteuning van haar toesighouer en kollegas sal kry. 

Die werkende moeder het dus ook 'n verantwoordelikheid teenoor haar werkplek indien sy 

aanspraak wil maak op sosiale ondersteuning in die werkplek. 

(b) Uitwerking van die gebrek aan sosiale ondersteuning in die werkplek op die 

werkende vrou 

Hughes en Galinsky (1988:253) het bevind dat beide mans en vrouens in dubbelinkomstegesinne 

'n toesighouer wat onsensitiefteenoor werk- en familierolle is as bron van stres aandui. Geller en 

Hobfoll (1994:567) se navorsing dui daarop dat daar 'n negatiewe verband tussen sosiale 

ondersteuning in die werkplek en verveling by werkende mans en vrouens bestaan. Ondersteuning 

van toesighouers en kollegas het die negatiewe effek van fisiese, psigiese en emosionele uitputting 

verminder (sien ook Leiter & Dump, 1996:42). Dit het ook tot Iaer werkstres gelei. Soortgelyk 

aan Geller en Hobfoll se bevindings het Barr ( 1994 :29) bevind dat werkende vrouens wat aandui 

dat hulle voortdurend aan werkstres ly, ook aangedui het dat hulle minder ondersteuning in die 

werkplek kry. Vroulike geneeshere toon meer tevredenheid met hulle beroep indien hulle positiewe 

verhoudings met medewerkers het (Richardsen & Burke, 1993:819). 
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Snapp ( 1992: 65) het bewys dat daar 'n duidelike verb and tussen depressie (en dus psigiese siekte) 

en problerne met 'n toesighouer by professionele, vroulike bestuurders is. AI die werkende vrouens 

in Houston et al. ( 1992: 13) se navorsing het verrneld dat hulle rninder daaglikse en werkverwante 

spanning ervaar wanneer hulle rneer ondersteuning van hulle toesighouer ontvang. Meer sosiale 

ondersteuning in die werkplek lei ook tot beter aanpassing in die huwelik en grater 

huwelikstevredenheid. Dit stern ooreen met Greenglass, Patony en Burke (1988:325) asook 

Warren en Johnson (1995:167) se bevindings dat werkende rnoeders met rninder sosiale 

ondersteuning van hulle toesighouer rneer rolkonflik tussen werk- en farnilierolle ervaar. Die 

aanwesigheid van vriendelike en hulpvaardige kollegas het volgens die werkende vrouens in Lowe 

en Northcott (1988:71) se navorsing psigofisososiale sirnptorne (rnoegheid, verlies aan aptyt, 

gei:rreteerdheid, slaaploosheid, duiseligheid en hoofpyne) as gevolg van werkstres verlig. 

2. 7.2.6 Werktevredenheid 

Leap en Crino ( 1993:61) sien werktevredenheid as die werknerner se houding teenoor haar werk; 

vergoeding verskaf deur die organisasie (soos salaris en byvoordele); asook die sosiale, 

organisasie- en fisiese orngewing waarbinne sy haar werk uitvoer. 'n Werknerner kan 'n negatiewe 

houding teenoor een aspek, byvoorbeeld salaris he en 'n positiewe houding teenoor 'n ander aspek, 

byvoorbeeld kollegas. Die werknerner se houding teenoor haar werk word dus eintlik deur 'n 

algernene gevoel van tevredenheid of ontevredenheid gedornineer. Soos uit die ornskrywing gesien 

kan word en deur Schultz en Schultz (1994:277) .ondersteun word, word werktevredenheid deur 

baie aspekte bei:nvloed. Deur die pos en werkorngewing te herstruktureer kan die organisasie 

byvoorbeeld werktevredenheid en produktiwiteit verhoog. 

(a) Faktore wat die werktevredenheid van die werkende vrou beinvloed 

Insiggewende navorsing oor faktore wat spesifiek die werktevredenheid van die werkende vrou 

bei:nvloed, is al gedoen en word nou bespreek. Vrouens in nie-bestuurs- en bestuursposisies beleef 

soortgelyke werktevredenheid. Beide groepe rapporteer dat voortdurende werkstres tot 

werkontevredenheid lei. Hulle verskil egter in die tipe werkstressors wat tot werkontevredenheid 

lei. Bestuurders dui hoe werklading as 'n faktor aan terwyl nie-bestuurders eerder ongelykheid in 

vergoeding, as werkstressor wat tot werkontevredenheid lei, aandui (Barr, 1994:26-27). 
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Vrouens wat halfdag werk toon ook hoer werktevredenheid. Hiermee saam toon vrouens wat 

vrywillig werk, of dit halfdag ofvoldag is, hoer werktevredenheid as werkende vrouens wat ervaar 

hulle word byvoorbeeld deur ekonomiese noodsaaklikheid verplig om te werk (Barker, 1993:60-

61 ). Benewens die uitwerking van normale werksure op werktevredenheid dui Sekaran ( 1989: 112) 

aan dat vrouens wat addisionele individuele ure aan werkaktiwiteite spandeer ook laer 

werktevredenheid rapporteer. Loopbaan-en-familie-vrouens (raadpleeg 2.6:37-38) ervaar ook 

minder werktevredenheid as loopbaanverbonde vrouens wat tot 'n loopbaan verbind is (Burke & 

McKeen, 1993 :350). Chusmir en Koberg (1986:407) het bevind dat geslaggebaseerde konflik 'n 

negatiewe impak op die werktevredenheid van beide mans en vrouens het. 

Rolkonflik en rolonduidelikheid ten opsigte van die pos beklee is twee van die faktore wat die 

werktevredenheid van vrouens in laerstatusberoepe in Israel negatief bei"nvloed het (Itzhaky, 

1993 :44-45). Vrouens is ook geneig om meer ontevrede in hulle werk as mans te wees indien hulle 

hoe werk-familie-konflik ervaar (Greenglass et al., 1988:326). Coverman (1989:976) bevestig 

hierdie resultate. Haar navorsing het getoon dat konflik tussen werk- en familierolle tot laer 

werktevredenheid vir beide mans en vrouens lei. Bures, Henderson, Mayfield, Mayfield en Worley 

(1995/6:55) se navorsing onder dubbelloopbaangesinne, wys daarop dat vrouens wat baie sosiale 

ondersteuning van hulle eggenote ontvang, ook meer tevrede in hulle werk is. 

Indien 'n orgamsas1e familievriendelike byvoordele, soos dagsorg en kraamverlof, tot die 

beskikking van die werkende vrou stel, lei dit ook tot hoer werktevredenheid (Nelson et al., 

1990: 178). Repetti en Cosmas (1991 :842, 850) het in hulle navorsing 'n onderskeid getreftussen 

die algemene sosiale omgewing (die klimaat wat deur al die werknemers in die werkomgewing 

gedeel word en onafuanklik is van eienskappe van individue in die omgewing) en individuele 

sosiale omgewing (die sosiale spasie om die individuele werknemer of haar unieke sosiale 

netwerk). Die resultate van hulle navorsing het getoon dat die individu se persepsie van die 

algemene sosiale omgewing 'n beter aanduider van werktevredenheid is as haar persepsie van haar 

individuele sosiale omgewing. 

(b) Uitwerking van werkontevredenheid op die werkende vrou 

Werkende moeders wat tevrede was in hulle huidige pos ervaar minder rolkonflik (Hemmelgarn 

& Laing, 1991 : 12). W erkende moeders to on ook meer sielkundige ongemak soos depressie indien 
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hulle met hulle werk ontevrede is (Parry, 1987:55). Hoe werktevredenheid verhoog sowel mans 

en vrouens se algemene welstand (Coverman, 1989:978). Indien vrouens in bestuursposisies egter 

werkontevredenheid ervaar lei, dit tot psigosomatiese simptome (Long et al., 1992:237). 

Bedeian, Burke en Moffett (1988:487) wys daarop dat ontvredenheid met die huwelik en werk 

as gevolg van werkverwante stres die lewenskwaliteit van beide professionele mans en vrouens 

nadelig bei"nvloed. Hoe opvallender 'n vrou in 'n bestuursposisie se familierol is en hoe meer ure 

sy werk, hoe meer werk-familie-konflik ervaar sy (Stoner et al., 1990:72). Die nadelige gevolge 

van hierdie konflik kan egter verminder word indien sy werk- en familietevredenheid ervaar. 

2. 7.2. 7 Beheer 

In hierdie konteks omsluit beheer die konsep van kontrole, toesig, uitwerking, outoriteit en 

outonomiteit. Gordon (1986:658) omskryf outonomiteit as die mate waarin die pos wat die 

werknemer beklee haar vryheid, onafhanklikheid en diskresie bied in die skedulering van werk en 

hoe dit uitgevoer gaan word. Werther en Davis (1993: 151) voeg hierby dat outonomiteit ook 

impliseer dat die werknemer verantwoordelikheid vir haar dade aanvaar. Poste wat aan die 

werknemer outoriteit verskaf met gepaardgaande verantwoordelikheid, neig om die werknemer 

se selfbeeld en gevoel van erkenning te verhoog. 

Volgens Heaney (1993:194) word die werknemer se persepsie van beheer deur haar eie 

vaardighede en houding bepaal asook deur die organisasie se waardes, struktuur en beleide. 

Hierdie persepsie van beheer kan ook deur die werkomgewing bei"nvloed word. Haar navorsing 

het ook getoon dat vroulike maatskaplike werkers se persepsie van hoeveel beheer hulle het vir 

hulle net so belangrik was as die van hulle manlike medewerkers (Heaney, 1993 :209). 

As gevolg van probleme en bekommernisse wat verb and hou met die besluit om terug te keer werk 

toe, asook werkoorlading en tydbeperkings, beleef werkende moeders hulle lewens as meer 

onbeheerbaar, onvoorspelbaar en oorlaai as wat tuisteskeppers dit do en (Walker & Best, 1991:84 ). 

Probleme met beheer, wat spesifiek na onvoldoende invloed in die werkplek; verantwoordelikheid 

sonder outonomiteit en die afwesigheid van deelname in besluitneming verwys, is meer gereeld 

deurwerkende moeders in Shipley en Coats (1992:59) se navorsing genoem as deur enige van die 

ander eksperimentele groepe. Duxbury en Higgins (1994:73) wys daarop dat alhoewel werkende 



74 

moeders wat bestuurders is of wat in professionele beroepe werksaam is, 'n groter mate van beheer 

oor hulle werkomgewing beleef as werkende moeders in byvoorbeeld klerklike, administratiewe 

of tegniese beroepe, hulle nie meer daartoe in staat is om familie-eise te beheer nie. Die feit dat 

werkende moeders in die eerste kategorie 'n groter mate van beheer oor hulle werkomgewing 

beleef, kan daaraan toegeskryfword dat die aard van hulle werk hulle meer beheer gee oor waar 

en wanneer werktake afgehandel moet word. Dit stem ooreen met N oor ( 199 5: 1 00) se bevindings 

dat sekretaresses se werkomgewing min bevorderingsgeleenthede en swakker werkverhoudings 

hied tesame met hoe werkeise en min beheer, teenoor die van professionele vrouens. Hochwarter, 

Perrewe en Dawkins (1995:70) dui aan dat mans in vroulik gedomineerde beroepe en mans in 

beroepe wat gewoonlik deur beide geslagte gevul word meer beheer beleef as hulle vroulike 

ewekniee in dieselfde beroepe. Hierteenoor is daar geen verskil tussen mans en vrouens in manlik 

gedomineerde beroepe nie. 

(a) Uitwerking van gebrek aan beheer op die werkende vrou 

Schuler en Huber (1993:667) glo dat poste met die volgende kenmerke tot 'n lae kwaliteit van 

werklewe lei: lae betekenisvolheid, verskeidenheid, identiteit, outonomiteit, terugvoer en 

kwalitatiewe onderlading. Reifman et al. ( 1991:441, 443) meld die gebrek aan outoriteit en invloed 

as een van die ses stressors wat tot depressie en fisiese simptome (byvoorbeeld naarheid en 

verkoue) in professionele werkende moeders lei. 

'n Gebrek aan outonomiteit by professionele vrouens in die werkplek lei volgens Aryee ( 1992:831) 

tot 'n betekenisvolle verhoging in werk-familie-konflik. Voydanoff(1988b:757) het egter in haar 

navorsing bevind dat werkdruk positief korreleer met werk-familie-konflik onder werkende 

vrouens met hoe outonomiteit. Tog buffer outonomiteit die verband tussen rolonduidelikheid en 

werk-familie-konflik. Coverman (1989:975-976) dui daarop dat 'n gebrek aan outoriteit in die 

werkplek met laer werk- en huwelikstevredenheid, asook swakker welstand by mans en vrouens 

geassosieer word. Amatea en Fong (1991:428) meld soortgelyke resultate in hulle navorsing. 

Hiervolgens beleef professionele vrouens meer simptome van spanning (byvoorbeeld hoofpyne, 

slaaploosheid en depressie) indien hulle hul mate van beheer as laag beleef. Barnett en Brennan 

(1995:271) kom tot die gevolgtrekking dat diskresie in die gebruik van vaardighede die enigste 

aspek van beheer in hulle navorsing is wat positief met depressie en angs onder getroude werkende 

mans en vrouens korreleer. 
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2. 7.2.8 Werkeise en -hoeveelheid 

Hughes en Galinsky (1988:245) definieer werkeise as die mate waarin die pos fisiese en psigiese 

inspanning van die werknemer vereis. Schultz en Schultz (1994:413-414) onderskei weer tussen 

twee tipes werkoorlading: 

• K wantitatiewe oorlading: Dit behels dat die werknemer te veel werk het om te do en 

in die beskikbare tyd. Die sleutelfaktor wat bepaal hoeveel stres hierdie tipe van 

oorlading by die werknemer tot gevolg het is die mate van beheer wat sy in die 

bepaling van die werktempo het eerder as die hoeveelheid werk self 

• Kwalitatiewe oorlading: Dit behels dat die werk te moeilik vir die werknemer se 

vaardighede of vermoens is. 

Moore en Gobi (1995:252) glo dat groter werklading (insluitend verantwoordelikhede en 

verpligtinge) sal lei tot toenemende rolkonflik as die lading in die familiesfeer nie verminder word 

nie. Die omgekeerde is volgens hulle ook waar. Groter lading in die familiesfeer sal ook lei tot 

toenemende rolkonflik indien die werklading nie verminder word nie. 

Chusmir en Durand (1987:38) is dit eens dat die hoeveelheid eise wat die werk self aan die 

werknemer stel ook 'n kardinale bron van stres is. In Phelan et al. (1993 :78-79) se navorsing onder 

professionele persone (raadpleeg 2.7.2.3 (b):60-61) is werkoorlading as 'n subjektiewe 

poseienskap geldentifiseer aangesien die meting van die hoeveelheid werk op die werknemer se 

eie persepsie gebaseer is. Hiervolgens het die vrouens deurlopend groter kwantitatiewe werklading 

as hulle manlike ewekniee gerapporteer. Barr ( 1994:24) dui werkoorlading aan as een van die drie 

hoofbronne van werkstres in haar navorsing oor vroulike bestuurders en nie-bestuurders. 

Hochwarter et al. (1995 :67) het bevind dat vrouens oor die algemeen meer kwantitatiewe werkeise 

as mans rapporteer. Alhoewel daar geen verskil is in die meting tussen mans en vrouens in beroepe 

wat gewoonlik deur beide geslagte oorheers word nie, meld vrouens in vroulik gedomineerde 

beroepe en in manlik gedomineerde beroepe meer werkeise. 

(a) Uitwerking van hoe werkeise en -hoeveelheid op die werkende vrou 

Dit kom voor asofwerkeise ten koste van die individu en familie nagekom word. Baie ouers ervaar 
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dus konflik as gevolg van die keuses wat hulle moet uitoefen (Duxbury & Higgins, 1994:76). 

Walker en Best (1991 :82) dui werkoorlading aan as een van die hoofbronne wat stres veroorsaak 

by die werkende moeder wat voldag werk. Reifman et al. ( 1991 :44 2) se navorsing onder werkende 

moeders het ook bevind dat werkoorlading een van die stressors is wat tot depressie en fisiese 

simptome (soos naarheid en verkoue) aanleiding gee. Twee poseienskappe het in Lowe en 

Northcott (1988:73) se navorsing 'n wesentlike uitwerking op die werkende moeder se 

psigofisososiale simptome (raadpleeg 2.7.2.5 (b):71), gei:rreteerdheid en depressie gehad. Die 

faktore is die mate waarin die werknemer verskeidenheid en uitdaging in haar pos beleef asook 

kompeterende werkeise. 

Werk-familie-konflik word ook meer deur verhoogde werkeise eerder as verhoogde familie-eise 

vererger (Stoner et al., 1990/1:71). Voydanoff (1988b:755) se navorsing toon ook dat 

werkoorlading positief met werk-familie-konflik by getroude werkende vrouens korreleer. 

K wantitatiewe werkoorlading het vir die werkende vrouens in Houston et al. (1992: 11) se 

navorsing 'n sterk verband met daaglikse en werkverwante spanning getoon. Vir die werkende 

vrouens in Hendrix et al. ( 1994: 120) se navorsing het verveeldheid, kwantitatiewe werkoorlading 

en rolkonflik tot 'n toename in werkstres gelei terwyl posverryking werkstres verminder het. Mans 

en vrouens in dubbelloopbaangesinne ervaar sielkundige ongemak ( depressie en angs) indien hulle 

werkdruk ervaar (Barnett & Brennan, 1995:271). 

2. 7.2.9 Werkonderbreking 

In hierdie konteks sluit werkonderbreking 'n onderbreking van werktake vir die werkende vrou 

in as sy reeds by die werk is en weens familie-eise afwesigheid is van die werk. 

Richter (1990:146-147) dui aan dat die feit dat die vrou werk, bepaal dat daar sekere grense op 

haar van toepassing is, meer spesifiek die grense tussen werk en familie. Wanneer sy werk toe gaan 

in die oggend, of in die middag terugkeer van die werk na die familie, beleef sy 'n oorgangstadium 

tussen die twee grense. Wat egter nog moeiliker is as hierdie oorgangstadium aan die begin en 

einde van die werkdag, is tussentydse oorgangstadiums. Dit wil se, wanneer die werkende vrou 

eise van een sfeer ( werk of familie) moet hanteer terwyl sy fisies in 'n ander sfeer werksaam is. Die 

grense word in hierdie tussentydse oorgangstadiums deur hulle deurdringbaarheid bepaal. 
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Byvoorbeeld, 'n individu wat baie familie-eise by die werk hanteer demonstreer hoe 

deurdringbaarheid van haar werkgrense. Die teenoorgestelde geld ook, 'n individu wat heelwat 

werkeise by die huis hanteer demonstreer hoe deurdringbaarheid van haar familiegrense. Grense 

kan meer deurdringbaar wees in een rigting as in die ander rigting (Richter, 1990: 150). Met 

betrekking tot die dubbelloopbaangesin, wanneer beide eggenote die meeste van hulle tyd by die 

werk deurbring sal familie-eise meer geneig wees om inbreuk op die werkrol te maak. Dit is dan 

wanneer kruising van die grense 'n belangrike saak raak. In sy navorsing het Richter ( 1990: 15 6) 

bevind dat die werkende moeders van dubbelloopbaangesinne meer komplikasies ondervind 

wanneer hulle laat moet werk deurdat hulle dan op vriende, bure of ander familielede moet 

staatmaak om hulle kinders te versorg. In dieselfde omstandighede het die vaders slegs die moeder 

geskakel wat dan die nodige reelings moes tref Hierdie patroon waarvolgens werk- en 

familiegrense gestel word dui weereens op die tradisionele sosialisering van vrouens, waarvolgens 

hulle primere verantwoordelikheid vir die huishouding aanvaar bo hulle professionele 

werksaamhede. Pleck ( 1984: 16) beweer dat dit meer toelaatbaar is dat familie-eise op die vrou se 

werkrol inbreuk maak as op die van die manlike eggenoot. Alhoewel die werkende moeder sal 

poog om deur verskeie metodes die eise van die werk- en familierol te akkomodeer, sal die 

familierol gewoonlik prioriteit geniet indien daar 'n noodgeval is. Byvoorbeeld, wanneer daar 'n 

krisis met een van die kinders by die skoal is, sal die moeder eerder as die vader geskakel word 

om die krisis op te los. 

Chusmir en Durand (1987:41) meen ook dat wanneer 'n kind siek is dit gewoonlik die moeder is 

wat by die huis bly. Die resultate van Duxbury en Higgins (1994:69) se navorsing toon dat die 

werkende moeder met voorskoolse kinders meer inmenging van familie-eise in die werkrol as die 

vader ervaar ongeag die tipe pos wat sy beklee. 

Negentig persent van die werkende moeders in Brannen en Moss (1991:171) se navorsing het 

getoon dat hulle eerder as die vader geskakel sal word indien daar 'n probleem met kinders is. 

Twee-derdes van hierdie moeders het ook aangedui dat hulle tyd by die werk sal afvat om hierdie 

probleme te hanteer. Drie en twintig persent het genoem dat hulle hierdie verantwoordelikheid sal 

deel terwyl 8 persent gese het dat die vader tyd sal afvat om die probleem te hanteer. Die meting 

van die werklike tyd wat die ouers in 'n ses maande periode afgevat het weens probleme met 

kinders toon dat 54 persent van die moeders afgevat het teenoor 27 persent van die vaders (sien 

ook Gray et al., 1990:337). Tenbrunsel, Brett, Maoz, Stroh en Reilly (1995:242, 243, 244) wys 
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daarop dat werkende moeders 'n gevestigde vlak van familiebetrokkenheid het wat hulle nie 

afwaarts onder 'n sekere vlak kan aanpas nie. Indien aanpassing vereis word, moet dit uit die 

werkrol geskied. Daarom het familiebetrokkenheid 'n negatiewe uitwerking op werkbetrokkenheid. 

Professionele vrouens (raadpleeg 2.7.2.1 (a):50) in Burris (1991:58) se navorsing rapporteer 

minder inmenging van familie-eise in die werkrol. Een rede hiervoor is die feit dat hulle 

hoekwaliteitdagsorg kon reel omdat hulle inkomste hoer is. 

(a) Uitwerking van werkonderbreking op die werkende vrou 

Werkonderbreking verteenwoordig 'n aansienlike bron van stres vir die werkende moeder 

aangesien die geslaggebaseerde waarde dat die vrou verantwoordelikheid vir die kind moet 

aanvaar, in konflik is met die waardes van die werkrol (Pleck, 1984: 16-17). Duxbury en Higgings 

(1994:72) ondersteun Pleck se siening dat die groter verantwoordelikheid van die werkende 

moeder in terme van die huishouding en kinders, in konflik met haar vermoe is om haar werk 

eerste te plaas en om met haar kollegas met minder familieverantwoordelikhede te kompeteer. 

2.8 INTEGRASIE 

In hierdie gedeelte van die literatuurstudie word 'n oorkoepelende integrasie van rolkonflik, en hoe 

dit by die werkende moeder in die organisasie- en werksfeer manifesteer, verskaf Daar sal in 

hierdie bespreking nie bronverwysings gegee word nie, aangesien die integrasie slegs 'n uittreksel 

uit die hoofstuk verteenwoordig. 

• Rolkonflik 

Die werkende moeder vervul deurlopend 'n rol teenoor ander individue in verskeie sfere. Hierdeur 

is sy aan sekere rolverwagtings van die individue onderworpe, wat tot rolkonflik kan lei. Die 

rolkonflik kan in die werk- en sosiale sfeer manifesteer. Dit is veral tussen die twee sfere wat die 

werkende moeder interrolkonflik kan ervaar. Druk om werk huis toe te neem, of om oortyd te 

werk kan in konflik met eise om na-ure onverdeelde tyd aan familie-aktiwiteite te skenk, wees. Dit 

maak nie saak op watter vlak die werkende moeder rolkonflik ervaar nie, aile tipes rolkonflik blyk 

een belangrike eienskap gemeen te he. Dit het die potensiaal om nadelig vir die werkende moeder 
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op emosionele, fisiese en interpersoonlike gebied te wees. 

• Veranderlikes in die organisasie- en werksfeer wat rolkonflik belnvloed 

Al hoe meer moeders tree tot die werkmag toe, hetsy om persoonlike of ekonomiese redes. Die 

feit dat daar 'n toenemende getal dubbelloopbaangesinne in die huidige werkmag teenwoordig is, 

hou vir die werkende moeder verrykende gevolge in. Dit kan vir haar as sodanig as stressor dien 

omdat sy 'n bykomende rol as werknemer vervul. V erder, ten spyte van die moderne eise, bestaan 

die waarde nog steeds in die gemeenskap dat die man die broodwinner in die familie is, en dat dit 

primer en eksklusief die moeder se verantwoordelikheid is om haar kind te versorg. Die waarde 

bestaan dus dat sy tydens haar kind se eerste lewensjare by die huis moet bly. Ongeag die rede vir 

die moeder se toetrede tot die werkmag, hetsy as gevolg van finansiele noodsaaklikheid of vir 

persoonlike groei, bly sy aan sodanige waardes onderworpe. Dit is dan belangrik om die 

veranderlikes binne die organisasie- en werksfeer wat tot rolkonflik by die werkende moeder lei 

(ofwat die rolkonflik wat sy as gevolg van die waardes ervaar, intensifiseer) in oenskou te neem. 

Die rede hiervoor is dat dit 'n aansienlike uitwerking op haar geestesgesondheid kan uitoefen, wat 

weer verrykende implikasies vir haar optimale funksionering in die werk en sosiale sfeer kan he. 

Daar is spesifiek onderskei tussen veranderlikes in die makro- en mikro-omgewing. Dit blyk dat 

binne die makro-omgewing huidige wetgewing die werkende moeder meer goedgesind is. Ruim 

voorsiening word vir kraamverlof gemaak. Die organisasie word ook deur hierdie wetgewing 

verplig om die moeder in ten minste dieselfde pos met dieselfde byvoordele as voor haar 

kraamverlof aan te stel. Die moeder word ook beskerm teen ontslag wat kan spruit uit haar 

swangerskap. Dit is in kontras met vroeer wetgewing (wat nog steeds van toepassing is) 

waarvolgens die moeder nie op v~el werkloosheidsversekering geregtig is nie. Die nuwe 

wetgewing is verblydend, aangesien dit 'n aanduiding kan wees dat die tradisionele waardes 

waaraan die moeder onderworpe is, in 'n proses van gunstige verandering is. 

Binne die mikro-omgewing bestaan daar aanduidings dat die koms van 'n kind 'n sterk uitwerking 

op die werkende moeder se loopbaanvordering het. Loopbaanontwikkeling is vertraag omdat die 

man se werk in die meeste gevalle as belangriker beskou is. Die moeder moet dus afwaartse 

mobiliteit aanvaar, omdat sy die primere verantwoordelikheid vir die kind dra. Die onbuigsaamheid 

van werksure het 'n uitwerking op die rolstres wat die werkende moeder ervaar. Daarom is skiktyd 
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'n opsie wat die organisasie kan oorweeg om die werkende moeder tegemoet te kom in die 

hantering van rolkonflik. Alhoewel skiktyd nie haar werksure verminder nie, bied dit aan haar die 

buigsaamheid om haar werk-familie-konflik te verminder. Die ou waarde bestaan nog steeds in die 

arbeidsmark om die man meer as die vrou, vir 'n soortgelyke pos, te vergoed. Dit is 'n bykomende 

werkstressor vir die werkende moeder. Dit blyk dat 'n toename in inkomste (en die gepaardgaande 

afname in finansiele probleme) tot 'n afname in rolkonflik en lewenstres lei. 

Die meeste organisasies ondersteun 'n beleid wat sterk deur die waardes in die organisasiekultuur 

bei:nvloed word. Indien die organisasiekultuur die tradisionele waardes, ten opsigte van 

moedersorg ondersteun, kan dit tot nadeel van die werkende moeder, wat binne hierdie kultuur 

moet funksioneer, strek. Die beleid kom in geslaggebaseerde diskriminasie, ongelyke geleenthede 

en byvoordele wat nie familievriendelik is nie, tot uiting. Navorsing dui daarop dat die meerderheid 

van bykomende druk wat die vroulike bestuurder in die werkplek ervaar aan stressors wat op 

vooroordele en diskriminasie gebaseer is, toegeskryf kan word. Dit is dan ook belangrik dat die 

werkende moeder sosiale ondersteuning van haar toesighouer en kollegas ontvang, en hulle nie 

as bevooroordeeld en diskriminerend ervaar nie. Dit verminder die negatiewe effek van fisiese en 

emosionele uitputting. Dit kan ook weer tot groter werktevredenheid lei, wat ook tot laer vlakke 

van rolkonflik lei. 

'n Gebrek aan outoriteit, invloed en outonomiteit het die potensiaal om werk-familie-konflik 

noemenswaardig te verhoog. Baie werkende moeders ervaar dan ook konflik as gevolg van die 

keuses wat hulle tussen werk- en familie-eise moet uitoefen. Spesifiek werkoorlading, lei nie net 

tot fisiese simptome (soos naarheid en verkoue) nie, maar ook tot psigologiese simptome (soos 

depressie). Ook die deurdringbaarheid van die grense tussen werk en familie het 'n uitwerking op 

die mate waarin die werkende moeder rolkonflik ervaar. Sy kan as gevolg van haar 

verantwoordelikheid as moeder nie haar betrokkenheid by familie-eise onder 'n sekere vlak aanpas 

nie, met die gevolg dat sy haar werkrol moet aanpas. Dit is gewoonlik in konflik met die waardes 

van die werkrol. 

Met die omskrywing van rolkonflik met al sy fasette in gedagte, het die veranderlikes in die 

organisasie- en werksfeer aansienlike potensiaal om die geestesgesondheid van die werkende 

moeder 6f positief 6f negatief te bei:nvloed. Deur die bewusmaking en integrering van sienings en 

deur navorsing oor hierdie veranderlikes word gepoog om die breer gemeenskap, wat die 
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organisasie en die individu insluit, tot aksie te roep om die rolkonflik van die werkende moeder 

te verlaag. 

2.9 HOOFSTUKSAMEVATTING 

Die organisasie in die hedendaagse kompeterende nasionale en internasionale mark het met 'n 

steeds groeiende entiteit, naamlik 'n diverse werkmag te doen. Die dubbelloopbaangesin, met die 

werkende vrou of werkende moeder as integrale komponent daarvan, maak deel van hierdie 

werkmag uit. Dit noop die bestuur van enige organisasie om hulle tradisionele waardes en gel owe 

ten opsigte van wat tot werktevredenheid lei te heroorweeg. Kennis van die nuwe veranderlike wat 

tot die werkmag toetree is hiervoor nodig. 

In hierdie hoofstuk is gepoog om inligting oor een van hierdie veranderlikes, naamlik die werkende 

vrou en meer spesifiek die werkende moeder te verskaf Inligting is veral gegee oor dit wat tot 

rolkonflik by die werkende vrou in die organisasie- en werksfeer aanleiding kan gee. Soos 

bespreek werk die hedendaagse vrou vandag nie slegs om finansiele redes nie, maar ook omdat 

sy selfverwesenliking nastreef Die organisasie bestaan egter nie in 'n vakuum nie. Daarom is nie 

net veranderlikes in die mikro-omgewing (soos sosiale ondersteuning in die werkplek, werksure 

en vergoeding) bespreek nie, maar ook die makro-vlak (soos sosiale waardes) waarbinne die 

organisasie sy werksaamhede uitvoer. Telkens is die uitwerking van hierdie veranderlikes soos dit 

die werkende vrou raak ook bespreek om dit in die konteks van haar geestesgesondheid te plaas. 

Organisasies moet ook besef dat geestesongesonde werknemers 'n aansienlike koste-implikasie 

inhou, byvoorbeeld in terme van hoe afwesigheidsyfers, swak produksiestandaarde en uitermatige 

arbeidsonrus. Met insae in wat geestesongesondheid veroorsaak, soos wat in hoofstuk 4 bespreek 

word, kan die genoemde probleme moontlik vermy word. 

In hierdie hoofstuk is stap 1 van fase 1 van die navorsingsmetode soos in hoofstuk 1 uiteengesit, 

afgehandel. In die volgende hoofstuk sal die bespreking oor watter veranderlikes die rolkonflik wat 

die werkende moeder ervaar, verder gevoer word. Dit sal binne die konteks van haar familierol 

geskied. 
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HOOFSTUK3 

MANIFESTASIE VAN ROLKONFLIK IN DIE FAMILIESFEER 

In die vorige hoofstuk is op die werksaspekte van die werkende moeder as navorsingsdomein 

gekonsentreer. In hierdie hoofstuk word daar spesifiek op die identifisering van veranderlikes wat 

binne die familiesfeer rolkonflik bei:nvloed gekonsentreer. Dit is in ooreenstemming met stap 2 van 

fase 1 soos in die navorsingsmetode in hoofstuk 1 (raadpleeg 1.7.1:21) uiteengesit. Dit is al 

duidelik dat werkende moeders 'n unieke groep is in terme van die veranderlikes wat hulle besluite 

oor hulle werk en familie bei:nvloed. Werkende moeders het nie een enkele spesiale formule om 

hulle beroep en moederskap suksesvol te kombineer nie, maar hulle het egter sekere faktore 

gemeen wat hulle werk- en familie-omgewing asook hulle geestesgesondheid op verskeie maniere 

bei:nvloed. 

Nie net die veranderlikes binne die werkende moeder se familie-omgewing wat rolkonflik 

bei:nvloed word van nader beskou nie, maar ook die uitwerking daarvan op die werkende moeder. 

Sowel die organisasie- en werksfeer as die werkende moeder se farniliesfeer maak alles deel uit 

van haar beleweniswereld. Dit is dus nie twee afsonderlike entiteite nie, maar hulle bei:nvloed 

mekaar deurlopend. Om hierdie rede sal daar ook baie raakpunte in die bespreking van die 

veranderlikes in hoofstuk 2 en hierdie hoofstuk wees. 

Nie net die werkende moeder word in hierdie hoofstuk bespreek nie, maar ook die werkende vrou 

in die algemeen (raadpleeg hoofstuk 2 se inleiding), aangesien daar insiggewende navorsing op 

hierdie gebied gedoen is. Deurlopend sal die unieke eienskappe van die respondente in die 

navorsing wat bespreek word egter vermeld word. 

3.1 VERANDERLIKES WAT ROLKONFLIK IN DIE FAMILIESFEER 

BEINVLOED 

Rolkonflik is van besondere belang met betrekking tot die werkende moeder want nie net het sy 

te do en met die eise ( wat soms in konflik met mekaar is) van haar eggenoot, kinders en werkgewer 
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nie, maar sy kan ook aan roloorlading blootgestel word. Roloorlading in een rol het dus die 

potensiaal om 'n wesentlike impak op die vervulling van die werkende moeder se ander rolle te he 

aangesien die werkende moeder hierdie rolle nie in isolasie van mekaar vervul nie as gevolg van 

hulle interafhanklikheid van mekaar. 

Kahn, Wolfe, Quinn en Snoek ( 1964 :65) verduidelik dat verskeie vorme van emosionele ervarings 

soos angs, spanning, frustrasie, nutteloosheid en sinloosheid reeds lankal met sielkundige konflik 

geassosieer word. Hierdie simptome kan ook op objektiewe rolkonflik van toepassing gemaak 

word in die mate wat die individu die konflik internaliseer, dit is in die mate wat objektiewe 

roldruk konflikterende sielkundige druk in die individu veroorsaak. Tekens van roloorlading 

volgens Swiss en Walker (1993:40) sluit skuldgevoelens, stres, fisiese uitputting, ongeloofin eie 

bevoegdheid en professionele uitbranding in. Galambos en Silbereisen (1989:388) gaan van die 

standpunt uit dat rolkonflik net sowel die gevolg van familiekonflik kan wees as wat dit 

byvoorbeeld die oorsaak daarvan kan wees. 

Brannen en Moss ( 199.1: 13 6) se navorsingsresultate het opsommend bevind dat die aanwesigheid, 

mate van en aard van roloorlading en rolkonflik by getroude werkende moeders oor tyd varieer. 

Dit hang ook van veranderlikes af soos die tipe beroep, organisasieverbondenheid, waargenome 

ondersteuning van eggenoot, nagtelike opstaan vir kind en veeleisende siektes of gedrag by kind. 

Die en ander veranderlikes word na aanleiding van verdere bevindings in meer detail bespreek. 

3.1.1 Veelvuldige rolle 

Volgens Crosby (1991 :25) ervaar die hedendaagse vrou roluitbreiding. By die huis en werk word 

nuwe verantwoordelikhede aan haar toegeken, sonder dat enige van die ou verantwoordelikhede 

van haar weggeneem word. Sears en Galambos (1993:56) redeneer dat die moeder se deelname 

in die werkmag met sekere negatiewe ervarings geassosieer kan word, maar deur te werk kan die 

moeder haar selfbeeld verhoog en dit bied ook die geleentheid vir sosiale kontak en meer finansiele 

hulpmiddele. Deelname in veelvuldige rolle kan ook vir die potensieel negatiewe gevolge van 

deelname in 'n spesifieke rol kompenseer. Pleck ( 1985: 113) ondersteun hierdie siening deur te 

noem dat werk-en familierolle meer stres, maar ook meer voordele inhou wanneer dit as 'n funksie 

van die tyd wat aan elke rol afgestaan word, beskou word. Alhoewel groot deelname in 'n rol meer 

stres kan veroorsaak, kan dit ook sielkundige voordele inhou. Die stres en voordele kan mekaar 
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uitkanselleer in die werkende vrou se evaluering van haar familie-aanpassing en algehele 

geestesgesondheid. McBride (1990: 146) redeneer dat dit voordelig vir die vrou kan wees om uit 

die huis te kom en haar eie ekonomiese verbintenis met die grater gemeenskap te he. AI is sy met 

aldie huishouding- en ouerverantwoordelikhede belas is dit voordelig, omdat die onathanklikheid 

en hulpbronne wat met werk gepaardgaan 'n buffereffek op die ander verantwoordelikhede kan 

he. Sy noem ook in ondersteuning van Sears en Galambos (1993:56) se redenasie dat deelname 

in veelvuldige rolle ook vir die potensieel negatiewe gevolge van deelname in 'n spesifieke rol kan 

kompenseer. Die vrou wat byvoorbeeld nie deurlopend 'n ouer familielid wilversorg nie kan haar 

werk as rede voorhou om haar betrokkenheid by die familielid te beperk. · 

Dit is nie net die instrmhentele aktiwiteite wat integraal tot die vrou se veelvuldige rolle staan nie, 

maar hierdie veelvuldige rolle impliseer ook emosionele aktiwiteite. Voydanoff (1988a:272) kom 

tot die slotsom dat moeders en eggenotes betekenisvolle ekspressiewe take uitvoer soos om 

kameraadskap, empatie en emosionele ondersteuning aan hulle eggenote en kinders te verskaf; 

verhoudings met ander familielede in stand te hou en hulle te versorg; 'n tuiste wat as toevlug teen 

die mededingende wereld waarin haar eggenoot sy werkaktiwiteite uitvoer te verskaf; as 'n 

hulpbron en ondersteuning vir die gemeenskap te dien. 

3.1.1.1 Uitwerking van veelvuldige rolle op die werkende vrou 

Professionele vrouens toon minder rolkonflik hoe meer rolle hulle het om te vervul (Amatea & 

Fong, 191:427). Die getroude werkende moeders in Verbrugge (1993:185) se navorsing toon 

minder chroniese of korttermynsiektetoestande en neem aansienlik minder voorgeskrewe 

medikasie as enige van die ander vrouens in dieselfde navorsing. Volgens Wethington en Kessler 

( 198 9: 53 7) het die verandering van tuisteskepper tot voldag- of halfdagwerknemer ( wat meer as 

20 ure per week impliseer) by vrouens tot 'n afname in sielkundige ongemak gelei wat aandui dat 

werkstatus emosioneel tot die vrou se voordeel strek. Dit ondersteun die rolakkumulasiehipotese 

soos in Walker en Best (1991:73-74) bespreek word (raadpleeg 1.1:1 ). Hierteenoor het Bolger, 

DeLangis, Kessler en Wethington ( 1990: 100-101) se navorsing getoon dat veelvuldige rolle tot 

'n toename in rolkonflik lei. Hierdie rolkonflik kom algemeen in families voor waar die vrou 'n 

werk het. Rolstres verhoog ook indien 'n gesin kinders het wat meebring dat 'n addisionele rol 

uitgevoer moet word (Bolger et al., 1990:1 03). Williams, Suls, Alliger, Learner en Wan 

(1991:671) rapporteer dat werkende moeders 'n verandering in gemoedstoestand ervaar indien 
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huUe gelyktydig aan die eise van veelvuldige roUe moet voldoen. Dit lei tot 'n toename in 

negatiewe gevoelens soos irritasie, woede en vrees, en minder bevrediging in die uitvoering van 

die aktiwiteite. Dit ondersteun die rolstreshipotese soos in Walker en Best (1991 :77) bespreek 

(raadpleeg 1.1:2). 

Daar is min aanduiding in Maynard (1993: 139) se resultate dat die las van veelvuldige familieroUe 

met laer lewenstevredenheid by werkende vrouens geassosieer kan word. Indien 'n effektiewe 

balans tussen werk, ontspanningstyd en familie-aktiwiteite egter nie gehandhaafkan word nie, sal 

veelvuldige werkroUe (byvoorbeeld werknemer en student) 'n faktor wees wat tot lae 

lewenstevredenheid lei. Getroude werkende moeders in Verbrugge ( 1993: 181) se navorsing beleef 

meer stres omdat huUe gejaagd voel. Tog is huUe meer tevrede met die lewe en beskik huUe oor 

meer en beter hulpmiddele om as buffer teen die stres te dien. Opsommend kan gese word dat 

huUe meer stres beleef maar ook meer lewenstevredenheid en bevoegdheid toon as getroude 

vrouens sonder kinders of ongetroude vrouens met of sonder kinders. 

Crosby ( 1991: 77) glo egter dat daar teen oorvereenvoudiging gewaak moet word. Goeie psigiese 

gesondheid word nie outomaties vir die individu wat veelvuldige roUe vervul, gewaarborg nie. Dit 

is nie net die kwantiteit van roUe wat belangrik is nie. Die kwaliteit van elke rol het ook 'n 

wesentlike uitwerking op psigiese gesondheid. Lerner (1994:26) waarsku ook dat daar 

voortdurend in gedagte gehou moet word dat die veelvuldige roUe van die werkende moeder tot 

verskillende vlakke van rolkonflik kan lei. Die moeder se verskillende verwagtings, persepsies, 

houdings en waardes moet in aanmerking geneem word. Hierdie verskiUe sal bepaal hoe die 

ervaring van werk die moeder sowel as haar kind se ontwikkeling belnvloed. 

3.1.2 Werk-familie-konflik 

Die eise wat die werkomgewing aan die vrou stel, plaas heelwat druk op haar, maar is nie die 

enigste sfeer wat groot druk op die werkende vrou plaas nie. Haar persoonlike lewe, of meer 

spesifiek, haar huwelik en verhouding met haar man skep addisionele besorgdhede indien sy tot 

die werkmag toetree. Die getroude werkende vrou vind die hantering van algemene werkprobleme 

besonder moeilik aangesien haar handelinge en besluite nie net haar eie belange nie, maar ook die 

van haar eggenoot in ag moet neem (Wong, 1988:31, 32). McBride (1990: 144-145) gaan van die 

stand punt uit dat die kombinering van die rolle as ouer, eggenote en werknemer 'n ander betekenis 
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vir die vrou as vir die man inhou omdat hulle "werkbeskrywing" heel waarskynlik sal verskil. Die 

werkende moeder of eggenote vervul haar rolle in 'n "ander wereld" as die werkende vader of 

eggenoot. 

Die werk- en familiesfeer handhaaf tradisioneel mededingende belange. Byvoorbeeld, families 

bedreig die werksfeer deur die lojaliteit en toegewydheid teenoor die organisasie afte breek. Die 

mate waarin die werknemer behoefte het aan tyd, fisiese en emosionele energie wat vir familie

aktiwiteite nodig is, verminder die waarskynlike tyd wat sy produktief in die werkplek kan 

funksioneer. Dit wil se, wat in die een sfeer gewen word, word in die ander sfeer verloor. 

Hierteenoor, vanuit die perspektief van die familie, kan die persepsie bestaan dat die organisasie 

lojaliteit vereis, 'n gevoel van afgesonderdheid van die familie skep en die fisiese en emosionele 

hulpbronne van familielede so uitput dat daar weinig vir familie-aktiwiteite oorbly. Die toename 

van vrouens in die werkmag het die intensiteit van hierdie probleem vermenigvuldig deur die 

werksfeer se inmenging in die familiesfeer te verhoog (Googins, 1991:8). So wys Hawkins en 

Crouter (1991:227-228) ook daarop dat veral eggenote in dubbelloopbaangesinne wie se 

werkskedule nie saamval nie, aktiefhulle tyd so moet beplan om tyd in te ruim om saam te wees. 

Hulle sal moet besef dat dit 'n voortgesette poging impliseer wat net so belangrik vir hulle 

verhouding as hulle kommunikasievaardighede is. 

Met die kompleksiteit van die kombinering van werk-en familierolle in gedagte, is dit noodsaaklik 

om te bepaal wat die vrou noop om dan nog steeds tot die werkmag toe te tree. Die nadeel van 

die wereld waarin die vrou tradisioneel funksioneer is dat die waardes en gedrag wat met die liefde 

en! of diensetos geassosieer word dikwels nie so hoog geag word soos die kriteria van 'n 

kapitalistiese ingesteldheid van die manlike wereld nie. AI hoe meer vrouens betree die manlike 

wereld vir erkenning en selfverwesenliking sonder om hulle familieverantwoordelikhede ter syde 

te stel (Voydanoff, 1988a:271). Daarom glo die vrouens in Sullivan (1992:239) se navorsing dat 

'n beroep en familie nie twee opsies is wat mekaar wedersyds uitsluit nie. Tog is hierdie waardes 

wat onderskeidelik deur die vroulike en manlike wereld gehandhaafword diep gesetel. Die blote 

feit dat die gemeenskap stadig op die omvang van werk- of familieprobleme reageer soos deur 

Googins (1991: 17) gedemonstreer, gee 'n aanduiding van die konflik wat werk- of familiesake 

genereer. Onderliggend aan die konflik le 'n wye verskeidenheid sosiale en kulturele waardes, 

filosofiese verskille, mededingende ekonomiese teoriee en institusionele grense. In die hantering 

van hierdie konflik sal die verskynsels selde bewustelik op die voorgrond tree, maar die 
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belangrikheid en teenwoordigheid daarvan kan nie onderskat word nie. Sodra die familie die 

fokuspunt raak, word hierdie waardes en opvattinge belangriker as die werklike probleme wat die 

werkende moeder en die organisasie ervaar. 

Die feit dat die vrou toenemend die tradisioneel manlike wereld betree lei tog tot twee 

fundamentele voordele. Vir die vrou beteken dit vryheid van keuse - 'n keuse om 'n beroep of 

familie te kies of om die twee te kombineer. Vir die organisasie beteken dit dat die vrou se 

vaardighede tot die organisasie se beskikking is (Schwartz, 1989:76). Benewens die voordele is 

beide die werk- en familiesfeer, soos aangedui, tog potensieel stresvol. Die emosionele, fisiese en 

verstandelike eise om die rolle in enige van die twee sfere te vul kan te veel vir die individu se 

hanteringsmeganismes word. Die interafhanklikheid tussen die sfere impliseer dat spanning ervaar 

in een sfeer 'n impak op ervarings in die ander sfeer kan he (Leiter & Durup, 1996:30). 

In Armstrong ( 1995: 141) se skrywe kom die interafhanklikheid van die twee sfere ook duidelik 

na vore deurdat stres as 'n integrate deel van organisasie lewe beskou word, met eksterne druk as 

een van die kardinale bronne daarvan. Hierdie eksterne druk sluit in die bot sing tussen die eise wat 

die organisasie aan die individu stel en die wat die familie aan haar stel. Dit is dan ook waarskynlik 

dat wanneer 'n individu 'n groot mate van konflik tussen twee spesifieke rolle ervaar hierdie konflik 

na ander rolle kan versprei, wat daartoe kan lei dat sy groter algehele konflik ervaar (Greenglass, 

1990:318). Leap en Crino (1993:541) kom tot die slotsom dat potensieel skadelike vlakke van 

fisiese en psigiese stres deur werkdruk sowel as deur huishoudelike en finansiele probleme, asook 

persoonlikheidseienskappe, veroorsaak kan word. 

Carlson, Kacmar en Stepina (1995:23) het getoon dat die mate van identiteit wat die werkende 

vrou uit onderskeidelik die werk- en familiesfeer put 'n belangrike aanduider van werk-familie

konflik is. Verder lei die interaksie tussen die werk- en familieidentiteit ook tot aansienlike konflik. 

Indien die individu dus geforseer word om meer of minder tyd in die werksfeer deur te bring as 

die mate van identiteit wat sy daaruit put, sal sy meer konflik ervaar. 

Alhoewel daar volgens Ferber, O'Farrell en Allen (1991 :54) in die verlede weinig aandag aan die 

uitwerking van familieverantwoordelikhede op werknemerprestasie geskenk is, raak werkgewers 

egter toenemend besorgd oor die uitwerking van die familie op die werwing, behoud, mobiliteit, 

afwesigheid en traagheid van werknemers. Net so kom Kibria, Barnett, Baruch, Marshall en Pleck 
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(1990:341) tot die slotsom dat die familierol nie so onbelangrik vir die werkende vrou is soos 

literatuur in die sosiale wetenskappe wil beweer nie. Hulle suggereer dat die kwaliteit van die 

familierol, gedefinieer as die aktiwiteit van en verantwoordelikheid vir huishoudelike take, 'n 

belangrike verband met die sielkundige welstand en ongemak van die werkende vrou vorm. Moss 

(1990: 153) redeneer dat die werk-familie-verhouding vir mans, vrouens en kinders 'n geskilpunt 

is wat die hele familie se welstand raak. Indien die verhouding korrek benader word kan die 

toenemende toetrede van ouers tot die werkmag families versterk. Dit kan die finansiele posisie 

van families met kinders verbeter, meer gelyke en minder athanklike verhoudings tussen familielede 

skep en die kwaliteit van kontak tussen die familielede verbeter. Indien die werk-familie

verhouding verkeerd benader word, het dit die potensiaal om spanning en konflik tussen 

familielede te verhoog en dit ook vir hulle moeilik te maak om genoeg tyd en energie te he om aan 

hulle wedersydse verhoudings te werk. 

Burr en Klein (1994:34) gaan van die stand punt uit dat namate 'n familie met tyd groei, familielede 

'n vereiste verskeidenheid van reels vir transjormasie ontwikkel. Dit beteken dat genoeg reels 

ontwikkel word oor hoe dinge gedoen moet word sodat insette in uitsette getransformeer kan 

word. Hierdie transformasie vind so plaas dat dit gemaklik aan die minimum standaarde vir die 

bereiking van individuele- en familiedoelwitte voldoen. Burr en Klein ( 1994:3 4) me en dan verder 

dat familiestres ontstaan wanneer dit blyk dat die sisteem nie oor die vereiste verskeidenheid van 

reels vir transformasie beskik om insette gemaklik in uitsette te transformeer; en steeds aan die 

minimum standaarde voldoen nie. Met ander woorde, stres ontstaan wanneer die normale 

transformasieproses nie vir die familie voldoende is om verandering of'n nuwe inset te hanteer nie. 

Byvoorbeeld, wanneer 'n familie nie oor die vereiste verskeidenheid reels vir transformasie wat met 

die geboorte van 'n kind verband hou, beskik nie, sal hulle probleme ervaar om hierdie nuwe inset 

te hanteer. Dit kan weer tot stres lei. Sommige van die sigbare manifestasies van hierdie stres is 

dat maaltye nie op die normale wyse voorberei word nie, daaglikse roetines ontwrig word, 

spanning neig om toe te neem en die normale gewenste interaksie met die omgewing ontwrig 

word. Burr en Klein ( 1994: 101) dui ook aan dat, indien familiestres ontstaan, die emosionele 

subsisteem van die familie 'n hoer frekwensie van ontwrigting toon as enige van die ander 

subsisteme, soos kommunikasie en kohesie. 
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3.1.2.1 Uitwerking van werk-familie-konjlik op die werkende vrou 

In Emmons, Biernat, Tiedje, Lang en Wortman (1990:77-78) se navorsing toon die getroude 

werkende moeder nie 'n verskil in die gemiddelde waargenome roloorlading wat sy by die werk 

en by die huis ervaar nie. Hulle dui egter tog aan dat roloorlading by die werk geneig is om die 

frekwensie van interrolkonflik te verhoog. Roloorlading by die werk toon dus 'n sterker verband 

met rolkonflik as roloorlading by die huis. Noor (1995:99) se resultate suggereer ook dat 

werksaspekte 'n sterker uitwerking op die welstand van werkende vrouens as familie-aspekte het. 

Sy voer aan dat werk 'n dominante beperking op familielewe plaas en slegs as bron vir ekonomiese 

en persoonlike lewensmiddele dien. Volgens Bedeian, Burke en Moffett (1988:485, 486) dien 

werk-familie-konflik as 'n skakel tussen werkverwante rolstres en huwelikstevredenheid. Indien 

werkverwante rolstres vir beide professionele mans en vrouens toeneem, neem lewenstevredenheid 

af as gevolg van die toename in werk-familie-konflik en die gevolglike afname in huweliks- en 

werktevredenheid. Volgens N apholz ( 1995 :29) toon werkende vrouens wat hulle beroep en familie 

as gelykwaardig beskou of wat hulle beroep b6 hulle familie stel, aansienlike hoer vlakke van 

depressie en rolkonflik as werkende vrouens wat hulle familie as belangriker as hulle beroep 

prioritiseer. Laasgenoemde kategorie toon minder angs en vyandigheid. 

In teenstelling hiermee het Moore en Gobi (1995:264) bevind dat onderwyseresse in Israel aandui 

dat roloorlading by die huis meer tot rolkonflik hydra as roloorlading by die werk. Die 

belangrikheid wat onderskeidelik aan die werk- en familierol toegeken word, bei:nvloed ook hierdie 

vrouens se rolkonflik. Moore en Gobi (1995:263-264) het bevind dat waar die huishoudelike rol 

as belangriker beskou word, dit rolkonflik verhoog. Hierteenoor word rolkonflik verlaag indien 

die werkrol as belangriker beskou word. Omdat die onderwyseresse hulle familierol as belangriker 

beskou ervaar hulle meer rolkonflik. Tog het die werkende vrouens in Barker (1993:61) se 

navorsing hulle huisomgewing, bo hulle werkomgewing, oorwegend aangedui as die plek waar 

hulle die gelukkigste is. Hierdie resultate was dieselfde vir al die werkende vrouens in die 

navorsing ongeag hulle werkskedule (voldag ofhalfdag) en beroep. Kibria et al. (1990:343) het 

bevind dat die kwaliteit van die werkrol die sielkundige impak van die kwaliteit van die familierol 

temper. Spesifiek wanneer die kwaliteit van die familierol as laag beleef word kan aangename 

werkondervindings sielkundige ongemak verlaag en die welstand van die werkende vrou verhoog. 

Kwaliteit word in hierdie konteks as aldie bevredigende en kommerwekkende aspekte van die 

spesifieke rol beskou. 
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Parry ( 1987:53) se navorsingsresultate suggereer dat indien werkende moeders konflik tussen hulle 

werk-en familierolle ervaar, dit eerder tot depressie en angs as lae werktevredenheid lei. Die 

familierol is vir die werkende moeder en tuisteskepper ewe belangrik en ontevredenheid met 

hierdie rol het insiggewende implikasies vir beide kategoriee se geestesgesondheid. Sestig persent 

van die werkende vrouens in Kaplan en Granrose (1993:48) se navorsing het aangedui dat die 

aanwesigheid van werk-familie-konflik definitief 'n rede sal wees om die organisasie na die 

geboorte van 'n kind te verlaat. Emmons et al. (1990:85) se navorsingsresultate toon dat werkende 

moeders gemiddeld twee tot drie keer per week konflik tussen werk en familie-eise ervaar. Nelson, 

Quick, Hitt en Moesel (1990: 178) het ook bevind dat werk-familie-konflik vir die werkende vrou 

positief met sosiale en slaapdisfunksies asook somatiese simptome korreleer. Beide ouers in 

dubbelloopbaangesinne in Youngblut, Loveland-Cherry en Horan ( 1994:3 3 6) se navorsing 

rapporteer minder tevredenheid met hulle families teenoor ouers in huishoudings waar die moeder 

nie werk nie. Tevredenheid met die familie verteenwoordig die tevredenheid met die verhoudings 

tussen familielede en tussen die familie en eksterne individue en sisteme (Youngblut et al., 

1994:333). Volgens Schwartzberg en Dytell (1996:318) word seltbeeld meer deur werkstres en 

depressie as deur familiestres be'invloed. Dit dui daarop dat die werkende moeder en vader 

selfverwesenliking deur prestasies in werkaktiwiteite eerder as familie-aktiwiteite bereik. 

Hierteenoor word hulle emosionele toestand met betrekking tot geluk en depressie deur 

verhoudings in die familiesfeer bei:nvloed. Die familiestressor wat vir die vader die grooste 

aanduider van depressie is, is die gebrek aan ondersteuning van sy eggenote terwyl die moeder 

meer sensitief is vir die feit dat sy meer huishoudelike take as haar eggenoot verrig. 

Vroulike bestuurders wie se familierol besonder opvallend is en wat lang werkure het ondervind 

die meeste werk-familie-konflik. Hierdie impak kan egter deur positiewe werk- en 

familietevredenheid verlaag word. Die vrou se werk moet vervullend wees, maar tegerlykertyd 

moet haar familie sterk genoeg wees (as gevolg van die opvallendheid daarvan) om haar toe te laat 

om beroepsgeleenthede aktief te benut, anders sal die werk-familie-konflik vererger (Stoner, 

Hartman & Arora, 199011 :72). Bolger et al. (1990: 109-110) toon aan dat stres in die werk- en 

familiesfeer mekaar wedersyds bei:nvloed. Byvoorbeeld, argumente in die werkplek verhoog die 

waarskynlikheid dat die werkende moeder dieselfde aand 'n argument met haar eggenoot sal he. 

Die omgekeerde hiervan geld ook, dat 'n argument by die huis die waarskynlikheid van 'n argument 

die volgende dag by die werk sal verhoog. Hierteenoor het net meer as die helfte van die getroude 

blouboordjie werkende vrouens in Bromet, Dew en Parkinson (1990: 140-141) wedersydse 
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inmenging tussen die werk- en familiesfeer gerapporteer. Vrouens wat uitsluitlik inmenging van 

die werk na die familiesfeer gerapporteer het, toon die hoogste vlak van werkspanning. Vrouens 

wat uitsluitlik inmenging van die familie na die werksfeer aangedui het ervaar die hoogste vlak van 

spanning in die huwelik. Laastens is vrouens wat wedersydse inmenging gerapporteer het meer 

geneig om angs en depressie te ervaar. Barling en MacEwen (1991 :501) se analise van werkende 

moeders het 'n duidelike verband tussen interrolkonflik en kognitiewe probleme in terme van 

konsentrasie, aandag en verstandelike helderheid gei"dentifiseer. 

Spilerman en Schrank (1991:42-43) het bevind dat werkende vrouens "halfdae" verlof en 

siekverlof gebruik om die konflikterende werk- en familie-eise te verlig. Afwesigheid van werk is 

funksioneel in die hantering van skielike en onverwagte inmenging van familie-eise in die werkplek. 

Spilerman en Schrank (1991:43, 49) toon ook aan dat die primere verantwoordelikheid vir die 

hantering van hierdie eise deur die vrou en nie haar eggenoot gedra word. Vrouens is ook meer 

geneig as mans om die organisasie se diens te verlaat as gevolg van die las van huishoudelike take. 

Hendrix, Spencer en Gibson ( 1994: 120) dui aan dat swak verhoudings met hulle eggenote die 

aantal episodes van verkoue of griep by werkende vrouens verhoog wat tot werkafwesigheid lei. 

Gebrek aan tyd om aan die huweliksmaat te spandeer is 'n gereelde resultaat van werk-familie

konflik. Beide man en vrou in Hall (1992:36) se navorsing het aangedui dat hulle nie tyd het om 

saam te wees nie, maar dat hulle nie kan voortgaan om mekaar afte skeep nie. Die helfte van die 

getroude vrouens in Marlow ( 1993:4 7) se navorsing het aangedui dat hulle nie genoeg tyd het om 

aan hulle eggenote te wy nie. Feitlik dubbel soveel moeders as kinderlose vrouens het hulle 

ontevredenheid hieroor uitgespreek. 

3.1.3 Moederskap 

Die uitbreiding van die vrou se rol wanneer sy 'n moeder word verteenwoordig 'n wesenlike, 

oorheersende verandering in haar beleweniswereld met ingrypende potensiaal tot rolkonflik. Met 

die geboorte van haar kind het die vrou fisies en sosiaal'n moeder geword, maar op psigologiese 

vlak moet sy nog heelwat bereik voordat sy in staat is om die moederrol met haar selfbeeld te 

integreer (Mercer, 1995 :97). Die verband tussen depressie, angs en rolkonflik ondersteun volgens 

Parry (1987:55) die gevolgtrekking dat moederskap 'n bron van rolkonflik vir die moeder kan 

wees. Neff (1985:273) stel die rolkonflik van die werkende moeder in perspektiefwanneer hy 
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noem dat gegewe die definisie van betaalde werk daar duidelik konflik bestaan tussen die vereistes 

om 'n kind te versorg en die vereistes om te werk. Die persepsie wat die gemeenskap van die 

moederrol het kan hierdie rolkonflik vererger. Die persepsie kom duidelik in England (1988:372) 

se navorsing na vore deurdat die respondente aangedui het dat, ongeag die kategorie waarin 'n 

vrou haar bevind (byvoorbeeld beroepsvrou of huisvrou), alle vrouens veronderstel is om 'n 

moederlike instink te toon, ongeag die situasie. 

Volgens Swiss en Walker (1993:62) kan die balansering van die werkende moeder se veelvuldige 

rolle in 'n gei:ntegreerde geheel aansienlike stres veroorsaak. AI reel die moeder haar sake hoe goed 

nadat sy teruggekeer het werk toe bestaan daar nog steeds 'n risiko dat hierdie rolle met mekaar 

in botsing kan wees wanneer die onverwagte gebeur. 'n Siek kind kan 'n moeder se beplanning 

omverwerp indien haar eggenoot haar nie kan bystaan nie, aangesien sy nie gelyktydig op twee 

plekke kan wees nie. Daar is in die werkplek gewoonlik ook nie veel simpatie vir moeders met siek 

kinders tuis nie. Swiss en Walker (1993:62) voerverder aan dat selfs in progressiewe organisasies 

wat fasiliteite vir siek kinders by die werkplek aanbied nie die probleem ten volle oplos nie 

aangesien die werkende moeder skuldig voel omdat sy nie haar voile aandag aan haar kind kan 

skenk nie. Sy is ook as gevolg van haar voortdurende bekommernisse oor haar siek kind 

gewoonlik nie ten volle produktief nie. Gemeet aan ander vrouens vind spesifiek die werkende 

moeder in Marlow (1993:50) se navorsing dit die moeilikste om haar werk-en familierolle te 

bestuur. Die werkende moeders in Barker (1993:63) se navorsing toon ook groter roloorlading 

as werkende vrouens sonder kinders. Twee derdes van die werkende moeders in Marlow 

(1993:47) se navorsing dink dat hulle nie genoeg tyd by hulle kinders deurbring nie. 

Om haar egter aan die werkmag te onttrek hou vir die vrou aansienlike geleentheidskoste in. Deur 

moederskap en 'n beroep te kombineer is werkende moeders deurlopend bewus daarvan dat hulle 

minder tyd vir huishoudelike take, familie ofhulself sal he. Hierdie potensiele rolkonflik as gevolg 

van moederskap verteenwoordig 'n te groot koste vir sommige vrouens. Dit noop hulle om 'n 

keusetussen 'n beroep en moederskap temaak(Frankel & McCarty, 1993:34). Hall (1992:34, 35) 

het in haar navorsing bevind dat werkende moeders hulle eie verwagtings van hulle werkrol en die 

verwagtings van die gemeenskap in ag neem in hulle besluit om terug te keer werk toe mi die 

geboorte van hulle eersteling. Alhoewel hulle voortgaan om hierdie verwagtings te handhaaf nadat 

hulle eers begin werk het, het hulle nie meer die tyd, energie ofhulpbronne gehad om aan hierdie 

verwagtings te voldoen nie. Dit het gevolglik tot rolkonflik gelei. Hierdie werkende moeders het 
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ook aansienlik meer rolkonflik as die mans in die navorsing ervaar. Hulle het aangedui dat hulle 

oorweldig gevoel het deur hulle verantwoordelikhede. Dit stem ooreen met Wiersma en Van den 

Berg (1991: 1210) se bevindingewat daarop dui dat rolkonflik 'nmeerbeduidende rol in die lewens 

van werkende moeders speel as in die van hulle eggenote. Die werkende moeders soos deur 

Greenglass, Pantony en Burke (1988 :3 22) nagevors het meer rolkonflik getoon nie net tussen hulle 

werk-en familierolle nie, maar ook tussen hulself as selfgeaktualiseerde individue en hulle werk

en ouerskaprolle. In totaal toon hulle ook meer rolkonflik as die mans in die navorsing. Duxbury 

en Higgins (1994:69) se resultate toon aan dat ongeag die tipe pos wat die moeder ofvader 

beklee, die moeder meer roloorlading en waargenome stres as die vader ervaar het. 

3.1.3.1 Ontwikkeling van die moederrolidentiteit 

Die moeder "bereik" 'n moederrolidentiteit indien sy innerlike harmonie tussen die rol self en die 

verwagtings van die rol ervaar. Haar gedragsresponse teenoor die verwagtings van die rol is 

wederkerend en blyk uit haar besorgdheid en bekwaamheid waarmee sy die baba hanteer, dit wil 

se liefde en toegeneentheid teenoor die baba, plesier wat sy uit die baba put asook haar 

aanvaarding van die verantwoordelikhede van die moederrol (Mercer, 1979:374). Hemmelgarn 

en Laing (1991: 11) het die begrip moederrolidentiteit vereenvoudig deur dit bloot te beskou as 

die selfvertroue en gemak waarmee die vrou die moederrol ervaar. Volgens Mercer (1995: 170) 

werk baie faktore in op die vordering wat die moeder in die bereiking van die moederrolidentiteit 

maak. Die faktore sluit in die moeder se fisiese toestand, vorige ondervinding met babas, selfbeeld, 

empatie, ondersteuningsnetwerke asook die baba se fisiese toestand en response. 

Die vrou se liggaamsbeeld en haar vermoe om te funksioneer is voortdurend in interaksie met haar 

ontwikkelende identiteit as moeder na die inisiele kraamperiode. Alhoewel sy na hierdie periode 

ten voile herstel het van die kraamproses, poog sy nog deurlopend om haar rol as eggenoot en 

werkrol met haar moederrol te balanseer (Mercer, 1995:181). Mercer (1995:196-197, 285) 

definieer rolintegrasie as die proses waardeur veelvuldige rolle in 'n betekenisvolle geheel 

georganiseer word. Dit is dus een van die vernaamste take in die vorming van die nuwe moeder 

se moederrolidentiteit om die moederrol harmonieus met haar rol as eggenote te integreer en te 

verseker dat dit tot voordeel van haarself en die kind sal wees. Verder is dit moontlik dat die nuwe 

moeder wat nog besig is om haar moederrolidentiteit te ontwikkel een derde van haar tyd in die 

werkplek moet spandeer. Hierdie rolle as moeder, werknemer en eggenote be1nvloed mekaar 
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asook die effektiewe ontwikkeling van die moederrolidentiteit. 

Sodra die moeder se kraamverlofperiode einde se kant toe staan, moet sy begin antisipeer dat sy 

in die nabye toekoms haar baba in die sorg van ander sal moet plaas. Sy kan dan al reeds gevoelens 

van skeidingsangs ervaar. Hock, DeMeis en McBride (1988:193, 223) beweer dat 

moederrolskeidingsangs 'n komplekse, multidimensionele en multigedetermineerde konstruk is. 

'n Moeder se persoonlikheidstruktuur, rolverwante opvattinge en kulturele oortuigings kan haar 

gevoelens oor skeiding van haar kind bei:nvloed. Op die mees elementere vlak kan die moeder se 

skeidingsangs haar beroepsbesluite bei:nvloed asook haar voorkeur in terme van haar keuse of sy 

wil werk ofnie. Hock en DeMeis (1990:287) sien werkrolskeidingsangs as die moeder se houding 

teenoor die balansering van haar moederrol met die investering in haar beroep wat met die 

moeder-kind-skeiding geassosieer kan word. Moederrolskeidingsangs behels die moeder se: 

• vlak van bekommernis, hart seer en skuldgevoel wanneer sy van haar kind geskei word 

• opvatting oor die belangrikheid van eksklusiewe moedersorg ( dit wil se 'n moeder is 

die beste daartoe in staat is om haar kind te versorg) 

• opvatting dat die kind haar sorg verkies en die beste baat by haar sorg vind 

• opvatting oor die kind se vermoe of onvermoe om by nie-moederlike sorg aan te pas 

Die mate waarin die moeder skeidingsangs ervaar het belangrike implikasies vir die ontwikkeling 

van haar moederrolidentiteit. Demeis, Hock en Mcbride (1986:631) dui egter al hier aan dat 

moederrolskeidingsangs nie staties is nie, maar dat die moeder aspekte wat hiermee verband hou 

regdeur die eerste jaar na haar kind se geboorte aanspreek ten einde 'n konstante stel houdings 

teenoor skeiding, werk en die moederrol te ontwikkel. Die keuse wat 'n vrou het om te werk of 

nie te werk nie bei:nvloed ook die ontwikkeling van die moederrolidentiteit. In hulle meting van 

die investering in die moederrol (wat ook die belangrikheid van moederskap in die vrou se 

selfbeeld aandui) het Hock en DeMeis (1990:289) bevind dat werkende moeders wat verkies om 

te werk minder investering in die moederrol vermeld as vrouens wat tuisteskeppers is en dit so 

verkies. 

Borsvoeding het ook 'n uitwerking op die ontwikkeling van die moederrolidentiteit. Leifer 

(1980:99, 106) wys daarop dat borsvoeding gesien word as die kern van moederskapgedrag. 

Moeders wat dan ook verkies om te borsvoed beskou die sukses daarvan as 'n toets van hulle 
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moederlike vaardighede. 

Resente navorsing oor moederskap en kinderontwikkeling het nog meer eise aan die hedendaagse 

moeder kom stel. Ongeag die feit dat vrouens minder kinders in die lewe bring, het moederskap 

'n al hoe omvattender rol geword. Dit vereis nuwe verantwoordelikhede en vaardighede. Die 

moeders word nie slegs meer as die primere versorger van haar kind in terme van fisiese 

gesondheid en welstand beskou nie; sy word ook as deurslaggewend in haar kind se emosionele 

ontwikkeling en kognitiewe vordering beskou (Brannen & Moss, 1991 :90-91 ). Volgens Zimbler 

en Ortlepp ( 1996: 13) se navorsingsresultate bestaan daar 'n positiewe verhouding tussen die mate 

waarin Suid-Afrikaanse moeders tevredenheid in hulle werkrol ervaar en die ontwikkeling van 

hulle kinders. 

Die ontwikkeling van die moederrolidentiteit bei'nvloed die werkende moeder op verskeie wyses. 

Die moeder skenk gewoonlik nie veel aandag aan die gedagte van werk kort na die geboorte van 

haar kind nie as gevolg van die nuwe en strawwe eise wat die baba aan haar stel, want net die 

byvoeging van hierdie rol tot haar beleweniswereld is al 'n potensieel stresvolle ervaring. 

Leifer (1980:60, 62) redeneer dat die moeder met haar eersteling 'n emosionele omwenteling 

beleef Die moeder se emosionele vermoe en hulpmiddele word deeglik beproef deurdat sy aan die 

veeleisende eise van moederskap moet voldoen deur die hulpelose baba te versorg. Sy toon aan 

dat moeders ook meestal matige tot ekstreme negatiewe gevoelens beleef twee maande na die 

geboorte van die kind. Die meeste van die moeders het die feit dat hulle aan fisiese uitputting ly 

as bydraende oorsaak vir hulle negatiewe gevoelens aangedui. Hierdie fisiese uitputting op 'n 

tydstip toe hulle baba die mees intensiewe sorg geverg het, het tot aansienlike stres gelei. Meer as 

tweederdes van die moeders het ook in die eerste drie maande na die geboorte van die kind aan 

depressie gely. Nie net die tyd wat aan die versorging van die kind gewy is nie, maar ook kwaliteit 

emosionele investering in moederskap asook die intense angs en bekommernisse wat daarmee 

gepaard gaan, het die moeders met min psigologiese energie om aan enigiets anders aandag te gee 

gelaat (Leifer, 1980:64). Tog was die eerste maande na die geboorte van die kind ook vir die 

moeders 'n periode van verhoogde selfNaarde en volwassenheid. Dit kom voor asof die 

lewenslange sosialisering waarin die vrou voorberei word om kinders te baar die moeder die 

ervaring gee om haaruiteindelike doelin die lewete bereik (Leifer, 1980: 177). Mercer (1995:213) 

kom tot die slotsom dat die stadige herstel van fisiese en sosiale funksionering die moeder se 
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integrering van haar moederrol met haar ander roUe bemoeilik. Sy wys ook daarop dat wanneer 

die kind die ouderdom van agt maande bereik het die moeder se selfwaarde, selfbeeld en algemene 

welstand verlaag het. 

Die proses waardeur die moeders in Leifer (1980:88) se navorsing 'n verhouding met hulle 

eersteling ontwikkel het, het nie so glad verloop nie - selfs nie eers vir die mees liefdevolle 

moeders nie. Alhoewel die meeste moeders vertroue in hulle moederrol getoon het en bekwaam 

gevoel het om aan die eise van die rol te voldoen het hulle oorweldig gevoel deur die totale 

verantwoordelikheid vir die welstand van die baba. Leifer (1980:243) kom tot die finale 

gevolgtrekking dat selfs vir vrouens wat hulle swangerskapperiode optimaal benut om vir die 

moederrol voor te berei en wat bevredigende verhoudings met hulle kind opbou, die oorgang na 

moederskap moeilik is en dat die moederrol ernstige stres veroorsaak. 

Lindberg (1996:248) se navorsingsresultate demonstreer ook die konflik wat kan ontstaan in die 

ontwikkeling van die moederrolidentiteit en die balansering van die moeder se veelvuldige roUe, 

veral ten opsigte van borsvoeding. Borsvoeding en werk is in botsing met mekaar as gevolg van 

die strukturele en houdingseise wat dit aan die moeder stel. Die werkende moeder wat wil 

borsvoed ervaar rolkonflik as gevolg van die onversoenbare aard van hierdie twee aktiwiteite. Die 

moeders in Leifer (1980:113) se navorsing dui verder aan dat die sosiale houdings wat die 

gemeenskap teenoor borsvoeding handhaafvir hulle 'n bron van stres was. Hulle vriende, familie 

en pediaters het ambivalente reaksies teenoor borsvoeding getoon. Vir talle moeders het dit 'n 

verdere onwelkome beperking op hulle lewens, wat alreeds deur die moederrol oorheers is, 

geplaas. 

'n Aanduiding van die rolkonflik wat 'n werkende moeder ervaar is die mate waarin sy haar 

moederrolidentiteit ontwikkel het. Dit wil se, hoe moederrolidentiteittellings hou met lae 

rolkonfliktellings verband (Hemmelgarn & Laing, 1991:13). Mahabeer (1994:118, 119) se 

navorsing onder lae inkomste Suid-Afrikaanse Indiers het getoon dat werkende moeders nie so 

oorbeskermend en toegeeflik teenoor hulle kinders is as die tuisteskeppers nie. Die werkende 

moeders toon ook meer aanvaarding van hulle kinders wat op die ontwikkeling van 'n positiewe 

moederrolidentiteit dui. Aanvaarding impliseer dat hierdie werkende moeders uitdrukking verleen 

aan 'n voldoende moeder-kind-verhouding in terme van affeksie teenoor die kind; belangstelling 

in die kind se aktiwiteite en ontwikkeling asook die persepsie dat die kind 'n goeie kind is. 
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Mahabeer (1994: 119) kom tot die gevolgtrekking dat die werkende moeder 'n positiewer moeder

kind-verhouding as die tuisteskepper toon omdat sy meer geneig is om onafhanklikheid in haar 

kinders aan te moedig omdat sy minder beskikbaar is om oorbeskermend en toegeeflik teenoor 

haar kinders op te tree. 

Walker en Best (1991:85) kom op grond van hulle navorsingsresultate tot die tentatiewe 

gevolgtrekking dat die werkende moeder van 'n jong kind wat voldag werk 

moederskapverantwoordelikhede op so 'n wyse bestuur dat dit nie haar beeld van haarself as 

moeder skaad nie, maar dat dit wel tot nadeel van haar eie geestesgesondheid strek. Sy kan neig 

om haarself af te skeep ten einde aan die vele eise van haar veelvuldige rolle, binne beperkte tyd, 

te voldoen. Die voldag werkende moeders in Walker en Best (1991:84) se navorsing se 

lewenswyse is nie so bevordelik vir haar gesondheid soos die van die moeder wat by die huis bly 

nie. Grbich (1994:112) het bevind dat werkende moeders wat die primere broodwinner in 

dubbelloopbaangesinne is uitputting vermeld. Dit spruit uit die feit dat hulle voel hulle is nie 

betrokke by hulle kinders se opvoeding nie en daarom pro beer om 'n hoe mate van betrokkenheid 

by die huis te handhaaf. Die werkende moeders in Brannen (1992:68) se navorsing plaas klem op 

die belangrikheid daarvan dat hulle die uitvoering van moederrolaktiwiteite moet geniet ten einde 

hulle rol as primere versorger van hulle kinders effektief te vervul. 

3.1.3.2 Aantal en ouderdom van kinders 

Die aantal kinders asook die ouderdom van die kinders is albei veranderlikes wat in ag geneem 

moet word by die bespreking van die werkende moeder se moederrol en die uitwerking daarvan 

op die rolkonflik wat sy ervaar. Die moontlikheid bestaan dat meer kinders en/of jonger kinders 

'n groter bydrae tot die rolkonflik van die werkende moeder sal maak. Dit is dus noodsaaklik dat 

die uitwerking van hierdie veranderlikes verder ondersoek word. 

Gray, Lovejoy en Piotrkowski (1990:339) redeneer dat jong kindertjies meer aandag as ouer 

kinders vereis en dat dubbelloopbaangesinne met ten minste een jong kind in die huis meer met 

werk- en familie-eise oorval word as op enige ander tyd in hulle lewens. Glover en Arber 

( 1995: 169) se navorsing oor die polarisasie in moeders se werk het bevind dat meer as dubbel 

soveel professionele moeders met 'n eersteling jonger as een jaar voltyds werksaam is teenoor 

moeders wat handearbeid verrig. Professionele moeders met 'n jongste kind jonger as een jaar is 
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ook vyfkeer meer geneig om voltyds werksaam te wees as die moeders wat handearbeid verrig. 

Glover en Arber (1995: 169) verduidelik dat daar sekere faktore is wat as 'n "buffer" dien om dit 

vir moeders in die professionele kategorie makliker te maak om terug te keer werk toe. Van 

hierdie faktore sluit in: beskikbaarheid van statutere of gekontrakteerde kraamverlof, die reg om 

na kraamverlof weer in dieselfde pos aangestel te word en die beskikbaarheid van 'n hoer salaris 

om kwaliteitdagsorg te bekom. 

Hall (1992:34) se navorsing onder getroude werkende moeders met hulle eerste kind het bevind 

dat hulle die volgende faktore as bydraend tot rolkonflik beskou: onvervulde behoeftes; te min 

energie, tyd en hulpbronne; onrealistiese verwagtings; ervaring van skuldgevoelens oor baba se 

behoeftes; woede; wrewel; verlies; ambivalensie en uitputting. Volgens hierdie moeders is hierdie 

faktore nie die gevolge van rolkonflik nie, maar wei die oorsaak. Wethington en Kessler 

(1989:538) se verrassende navorsingsresultate dui aan dat jonger getroude vrouens minder 

sielkundige ongemak mi die geboorte van hulle eersteling ervaar as v66r die geboorte asook in 

vergelyking met ander jonger getroude kinderlose vrouens. 

Ferber et al. (1991:48) redeneer dat dit blyk dat stres in die vorm van roloorlading en rolkonflik 

meer deur moeders met klein kindertjies as die met ouer kinders ervaar word. Talle moeders in 

Owen en Cox se navorsing (1988: 113) het hulle konflik en hartseer oor die feit dat hulle moet 

werk terwyl hulle klein kindertjies het, aangedui. Die werkende moeders in Lerner en Galambos 

(1988:75) wat die minste kinders onder die ouderdom van ses gehad het, toon die minste 

rolkonflik. Huges en Galinsky ( 1988:253) se navorsing to on dieselfde resultate. Hiervolgens ervaar 

werkende moeders met kinders onder die ouderdom van 18 jaar hoer stresvlakke, meer 

psigosomatiese simptome en groter inmenging deur die werk en familie as hulle eggenote. 

Werkende moeders met hulle eersteling wat verkies om te werk, toon volgens Hock en DeMeis 

(1990:289) minder moederrolskeidingsangs en werkrolskeidingsangs teenoor werkende moeders 

wat sou verkies om tuis te bly en moeders wat tevrede is met die feit dat hulle nie werk nie en 

tuisteskeppers is. Hall (1992:36) meld dat die skeidingsangs wat die werkende moeder ervaar 

geassosieer word met skuldgevoelens omdat sy haar rol as prim ere versorger van haar kind negeer 

wanneer sy haar eersteling in die sorg van ander plaas. Hierdie skuldgevoelens lei weer tot 

gevoelens van oorweldiging en rolkonflik. Hall (1992:35) meld dat getroude werkende moeders 

met hulle eerste kind konflik in die huwelik, siektes en 'n gevoel van ontevredenheid as die 
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negatiewe gevolge van rolkonflik noem. Die feit dat daar nie genoeg tyd is om aan die verhouding 

binne die huwelik en hul eie behoeftes aandag te gee nie, lei uitendelik tot 'n siektetoestand (Hall, 

1992:37). 

Die aantal kinders het 'n negatiewe impak op die werkende moeders se huwelikstevredenheid in 

Coverman (1989:976) se navorsing. Latere navorsing deur Stoner et al. (1990/1 :71) gedoen, toon 

egter nie dat nie aantal of ouderdom van die kinders 'n uitwerking het op die algemene 

tevredenheid van vroulike bestuurders met hulle familielewe nie. Die aantal of ouderdom van 

kinders het ook geen uitwerking op die werkende moeders, in Shaw en Burns (1993:37) se 

navorsing, se vlak van skuldgevoelens nie. Uit Voydanoff (1988b:755, 758) se resultate word 

afgelei dat die aanwesigheid van kinders van aile ouderdomme in die familie bydra tot werk

familie-konflik. Werk-familie-konflik het egter nie net spesifiek op families met jonger kinders 

betrekking nie. Beatty (1996:242) het getoon dat daar by moeders 'n groter korrelasie voorkom 

tussen angs, depressie en werk-familie-konflik as by kinderlose vrouens. Alhoewel beide 

kategoriee vrouens dieselfde vlak van werk-familie-konflik ervaar hou dit vir die kinderlose vrou 

egter minder negatiewe gesondheidsgevolge in. Greenglass ( 1990:318-3 19) se navorsingsresultate 

suggereer dat professionele moeders met kinders wat nog in die huis bly, gemiddeld 20 uur per 

week meer aan huishoudelike aktiwiteite ( meestal kindersorgaktiwiteite) spandeer teenoor 

kinderlose werkende vrouens of werkende moeders wie se kinders reeds die huis verlaat het. 

Mgesien daarvan dat hulle meer tyd aan huishoudelike aktiwiteite spandeer, spandeer hulle nie 

minder ure as die ander vrouens aan hulle beroep nie. 

'n Vrou met minder kinders sal meer geneig wees om te werk, volgens Klerman en Leibowitz 

(1994:289, 291). Hulle dui ook aan dat 'n moeder met 'n drie maande oue baba meer geneig sal 

wees om te werk teenoor 'n moeder met 'n maand oue baba. Hoe ouer 'n kind is voor die moeder 

besluit om weer terug te keer werk toe, hoe meer geneig sal sy wees om eerder halfdag te werk 

(Perry, 1990:1144). 

3.1.3.3 Dagsorg 

Dagsorg as familievriendelike byvoordeel wat organisasies aan die werknemer kan bied is reeds 

bespreek ( raadpleeg 2. 7. 2. 4 (c): 66). Vervolgens word dagsorg as die verantwoordelikheid van die 

werkende moeder bespreek. Talle navorsingsresultate het aangedui dat dagsorg tradisioneel 
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gesien, die moeder se primere verantwoordelikheid van die moeder bly (raadpleeg 2.7.1.2 (a):45). 

Een van die blywende onderliggende aannames oor die effek van werkende moeders op kinders 

is die feit dat die werkende moeder minder tyd vir haar kind beskikbaar het wat weer tot nadeel 

van die kind se welstand strek (Richards & Duckett, 1991: 104). Die werkende moeders in 

DeSalvo Rankin (1993 :534) se navorsing dui aan dat hulle nog steeds die tradisionele siening van 

kindersorg handhaaf deurdat hulle oorwegend kindersorgaktiwiteite as deel van die moederrrol 

beskou. Scarr, Phillips en McCartney (1989: 1404) gaan egtervan die standpunt uit dat kindersorg 

nie 'n aangeleentheid is wat net op die vrou van toepassing is nie, maar op die familie as geheel. 

Tog belnvloed die gebrek aan kwaliteit, bekostigbare dagsorg, die werkende moeder meer as enige 

ander familielid. Scarr et al. ( 1989: 1407) redeneer ook dat vaders meer betrokke by die beplanning 

en implementering van dagsorg moet raak. Bykomend hiertoe moet die gemeenskap ook besef dat 

kinders die verantwoordelikheid van die breer samelewing is alhoewel kinders tradisioneel die 

familie se individuele verantwoordelikheid was en dat die lot van kinders uitsluitlik aan die van 

hulle ouers gekoppel was. 

Hemmelgarn en Laing ( 1991: 14) kom tot die slotsom dat die opsporing en handhawing van 

kwaliteitdagsorg 'n integrale taak in rolintegrasie vir die werkende moeder is. Benin en Chong 

(1993 :233) redeneer dat selfs met die beskikbaarheid van halfdagwerk en skiktyd talle kinders nog 

steeds heelwat ure per dag in die sorg van ander persone buiten hulle ouers moet spandeer. 

Kinders wie se moeders uit noodsaak moet werk of wat verkies om voldag te werk sal tipies tot 

agt ure 'n dag in dagsorg spandeer. Dit is dus essensieel dat moeders toegang tot 

hoekwaliteitdagsorg het wat in hulle kinders se ouderdom- en persoonlikheidsbehoeftes voorsien. 

Frankel en McCarty (1993:41) definieer kwaliteitdagsorg as: 

• Oppasser-kind-interaksie wat positief en responsief is. 

• Klein groepies. 

• 'n Toepaslike ratio van goed opgeleide volwasse oppassers in verhouding tot kinders. 

Die grootste probleem vir die moeder wat alreeds oor bevredigende dagsorgreelings beskik is die 

sorg van hulle kinders indien hulle sou siek raak. Die meeste dagsorgsentrums aanvaar nie siek 

kinders nie. Volgens Benin en Chong (1993:236) sal die moeder in die meeste gevalle, eerder as 

die vader, tuis bly om die kind te versorg. Hulle voer drie moontlike redes aan hoekom daar so 
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dikwels op hierdie opsie besluit word: 

• As die werkende moeder 'n salaristrekkende werknemer is, sal die verlies aan 'n dag 

van die vrou se salaris die familie minder kos omdat die vrou gewoonlik minder as 

haar man verdien. 

• As gevolg van geslaggebaseerde stereotipering bestaan die persepsie dat die moeder 

die versorgende ouer is. Sommige families kan dus glo dat die moeder die "meer 

gepaste" ouer is om die kind te versorg. 

• As gevolg van geslaggebaseerde stereotipering kan dit vir die vrou se werkgewer 

meer aanvaarbaar wees dat sy 'n dag van die werk afwesig is om haar siek kind te 

versorg, as wat dit vir die man se werkgewer sal wees. 

Die uitwerking van die verantwoordelikheid vir dagsorg op die werkende moeder sal vervolgens 

bespreek word. Volgens Lawlor (1996:56) toon organisasies wat verwysingsdienste, eerder as 

formele dagsorgfasiliteite op hulle perseel, aan hulle werknemers beskikbaar stel dat werkende 

moeders 80 persent minder werktyd daaraan spandeer om geskikte dagsorg vir hulle siek kinders 

te soek. Deur hierdie dienste aan werkende moeders beskikbaar te stel waardeur hulle maklik tot 

inligting ten opsigte van geskikte dagsorg toegang het kan omset tesame met die koste daaraan 

verbonde, ook verlaag word. 

Volgens DeSalvo Rankin (1993:531-532) beskou werkende moeders, as uitvloeisel van die 

veelvuldige rolle wat hulle moet vervul, konflik en skuldgevoelens wat met dagsorgreelings 

gepaardgaan, as die derde grootste stressor. Een en veertig persent van die werkende moeders in 

Shipley en Coats ( 1992: 59) se navorsing wys dagsorg as die grootste huislike stressor aan. Hierdie 

stressor sluit in probleme met kinderoppassers; dissiplinering en eise van kinders; bestuur van 

komplekse dagsorgreelings (veral in terme van tydaspekte) asook skuldgevoelens om kinders te 

los om te gaan werk. Bedeian et al. (1988:488) dui aan dat dit nie die blote teenwoordigheid van 

kinders is wat 'n wesentlike uitwerking op die werkende moeder se lewenstevredenheid het nie, 

maar wel haar tevredenheid met dagsorgreelings. Hierteenoor rapporteer die werkende moeder 

in Shaw en Burns (1993:37) se navorsing nie die feit dat hulle dagsorg as sodanig gebruik as 

bydraend tot skuldgevoelens nie, maar wel die aantal ure wat hulle van dagsorg gebruik maak. 

Werkende moeders wat meer as 25 ure per week van dagsorg gebruik maak, toon aansienlike 

skuldgevoelens wat met die volgende verband hou: 
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• die kind se moontlike ongelukkigheid oor die moeder se afwesigheid 

• moontlike . gebrek aan genoegsame stimulasie, gesondheidsvoorsiening en 

veiligheidsaspekte probleme wat ontstaan omdat ander familielede misbruik word 

• gevoelens oor die moederrol deurdat iemand anders as die moeder self die kind 

versorg 

Die feit dat die werkende moeder die verantwoordelikheid vir dagsorg dra korreleer negatief met 

haar geestesgesondheid, maar toon 'n positiewe korrelasie met haar sielkundige ongemak 

(byvoorbeeld angs, depressie en vyandigheid).Verhoogde kindersorg verantwoordelikheid met 

betrekking tot kindersorg kan die moeder se geestesgesondheid indirek bei:nvloed deur die 

negatiewe impak wat dit op haar waargenome vermoe het om die eise van die werk- en familierolle 

te bestuur en om haar eggenoot se hulp in hierdie verband te kry (Ozer, 1995:326, 327). Die 

moeders in Wong (1988:34-35) se navorsing dui aan dat hulle hulle rol as primere versorger van 

hulle kinders afskeep deur te werk en dat hulle daardeur ook waardevolle geleenthede om tyd met 

hulle kinders te spandeer laat verbygaan. Hulle rapporteer skuldgevoelens, selfverwyt en gevoelens 

van berou omdat hulle tydens hulle kinders se vormingsjare werk. Hulle voel verantwoordelik vir 

die opvoeding en bevrediging van hulle kinders se behoeftes. Huges en Galinsky (1988:253) 

verduidelik dat op grand van hulle navorsingsresultate dagsorg die kritieke veranderlike in die 

werkende moeder se fisiese en psigiese welstand is. Hoe grater die frekwensie van probleme in 

terme van ontoereikende dagsorg, hoe meer ervaar die werkende moeder inmenging deur werk 

en familie. 

In ondersteuning van DeMeis et al. ( 1986:631) se siening dat moederrolskeidingsangs nie staties 

is nie, rapporteer Brannen en Moss (1991: 101, 102) dat alhoewel diewerkende moeder gevoelens 

van angs, verlies en skuld in die eerste paar weke weg van haar kinders openbaar het, het sy met 

verloop van tyd berusting gevind. Alhoewel die werkende moeder aanvanklik deur die skeiding 

getraumatiseer is, het sy algaande besef dat haar kinders gelukkig in dagsorg is, en het dit beteken 

dat sy die skeiding aanvaar. 

3.1.4 Werksaspekte 

Alhoewel rolkonflik in die organisasie- en werksfeer reeds bespreek is, word dit hier in verband 

gebring met die rolkonflik van die werkende moeder in die familiesfeer. Googins (1991:8) gaan 
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van die standpunt uit dat deur die werk- en familiesfeer in isolasie van mekaar te beskou die 

onderlinge verband tussen die twee sfere nie na waarde geskat word nie. Op die mees element ere 

vlak beskou, kan die twee sfere nie sonder mekaar voortbestaan nie. Die familiesfeer kan nie 

voldoen aan die basiese versorgingsfunksie indien nie ten minste een lid 'n produktiewe werknemer 

is nie. Soortgelyk kan die werksfeer nie funksioneer indien dit nie werknemers van die familiesfeer 

kan werfnie. 

Daar bestaan verskeie werksaspekte wat die werkende moeder bei:nvloed. Mercer (1995:291) 

redeneer dat die tipe beroep (loopbaanverbonde ofkorttermynpos ), sosiale ondersteuning en tipe 

dagsorg meer met rolkonflik verband hou as slegs met die feit dat die moeder werk. Werkende 

moeders poog om hulle rolkonflik te verminder deur hulle kognitiewe strukture in terme van 

ouerskap en prioriteite te herorganiseer, asook om meer huishoudelike take te delegeer. Wat die 

tipe beroep betrefhet Moore en Gobi ( 199 5:261, 264) bevind dat vrouens in vroulik gedomineerde 

beroepe ( onderwyseresse) meer rolkonflik as vrouens in manlik gedomineerde beroepe (professors 

aan universiteite) ervaar. Hulle maak die gevolgtrekking dat vrouens nie bloot net as gevolg van 

die feit dat hulle in manlik gedomineerde beroepe, soos professors, werksaam is meer rolkonflik 

ervaar nie. Dit stem nie met Barker (1993 :66) se resultate ooreen nie. Volgens haar ervaar vrouens 

in vroulik gedomineerde beroepe die laagste rolkonflik. Die vrouens in haar navorsing wat in 

manlik gedomineerde beroepe en nie-professionele beroepe werksaam is, toon die grootste 

rolkonflik. Burris ( 1991: 56) se navorsing het bevind dat alhoewel die nie-professionele werkende 

vrou aansienlike bevrediging uit haar werk put, sy nog steeds geneig is om haar familie as 

belangriker as haar werk te beskou, teenoor die professionele vrou wat haar werk as sentraal tot 

haar lewe beskou. Soos Burris (1991 :56) aandui, is dit nie dat werk nie vir die nie-professionele 

vrou belangrik is nie, dit is net dat haar familie belangriker is. 

Wharton en Erickson (1995:286) het bevind dat werkende moeders in "hulpberoepe" (onder 

andere verpleegsters en maatskaplike werkers) wat uit die aard van hulle beroep matige 

emosionele aktiwiteite by die werk verrig, meer geneig as ander vrouens is om emosionele 

aktiwiteite by die huis te verrig. Dit het belangrike implikasies vir werkverwante uitbranding. Die 

vrou wat meer emosionele aktiwiteite in die familiesfeer verrig is meer geneig om emosionele 

uitputting in die werkplek te rapporteer. Dit suggereer dat die uitvoering van familie emosionele 

aktiwiteite, die vrou se emosionele hulpbronne wat sy in die werkplek kan benut, so uitput dat sy 

'n groter risiko dra om uit te brand. Groter betrokkenheid van die eggenoot in familie emosionele 
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aktiwiteite verminder egter die vrou se uitbrandingsvlakke. 

Inkomste be1nvloed ook rolkonflik. Hoe hoer die werkende vrou se inkomste hoe laer is haar 

rolkonflik (Moore & Gobi, 1995:261). Werkende moeders wat glo dat hulle inkomste net so 

belangrik vir die familie is en dat hulle die broodwinnerrol op gelyke vlak met die van hulle mans 

deel, toon laer depressie en roloorlading. Werkende moeders wat egter glo dat hulle inkomste 

sekonder aan die van hulle eggenote is en werkende moeders wat die belangrikheid van hulle 

inkomste vir die farnilie besef maar ongemaklik voel oor hierdie verantwoordelikheid, to on die 

meeste depressie en roloorlading (Perry-Jenkins, Seery & Crouter, 1992:325). 

Wat werkure betref, toon moeders wat halfdag werk meer tevredenheid met die feit dat hulle 

kinders het en geniet hulle hul kinders meer as moeders wat voldag werk (Barker, 1993:61 ). Owen 

en Cox ( 198 8: Ill) het bevind dat moeders wat meer as 40 ure per week werk meer angs, wat met 

haar sekuriteitsgevoel teenoor die moeder-kind-verhouding verband hou, toon teenoor moeders 

wat minder ure werk. 

3.1.5 Sosiale ondersteuning in die familiesfeer 

Pertinent tot die interaksie tussen werk en familie, is die onderskeie sosiale netwerke van die twee 

sfere. Binne elke sfeer is die individu in interaksie met 'n afsonderlike netwerk van ander individue, 

gefokus op bepaalde aspekte met die emosionele toon onderliggend aan daardie spesifieke sfeer. 

Die aard en parameters van die ondersteunende verhoudings tussen die werk- en familiesfeer 

verskil (Leiter & Durup, 1996:31 ). Sosiale netwerke is ook die sleutelarena waarbinne die 

normatiewe riglyne vir die vervulling van die werk-en familierolle openbaar gemaak en versterk 

word. Sosiale netwerke verteenwoordig ook 'n potensiele bron vir die verskaffing van materiele 

en interpersoonlike ondersteuning. Hierdie netwerke kan finansiele hulp, goedere en dienste, 

spesifieke hulp met dagsorg en minder tasbare bronne van ondersteuning soos morele en 

emosionele ondersteuning verskaf (Brannen & Moss, 1991 :216). House (1981:24-25) maak 'n 

duideliker onderskeid tussen die tipes ondersteuning: 

• Emosionele ondersteuning: Dit sluit in empatie, versorging, liefde en vertroue. 

• Instrumentele ondersteuning: Dit behels instrumentele gedrag soos om ander 

hulpbehoewende individue te help deur byvoorbeeld hulle rekeninge te gaan betaal. 
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• Inligtinggewende ondersteuning: Dit voorsien die individu met inligting wat sy kan 

gebruik om persoonlike en omgewingsprobleme te hanteer. Byvoorbeeld deur aan die 

werklose individu inligting oor werkgeleenthede te verskaf word hierdie tipe 

ondersteuning gebied. 

• Evaluerende ondersteuning: Soos inligtinggewende ondersteuning behels die tipe 

ondersteuning slegs dat inligting voorsien word en nie die gevoel wat emosionele 

ondersteuning verg of die hulp in instrumentele ondersteuning nie. Die inligting 

betrokke in evaluerende ondersteuning is egter op selfevaluasie van toepassing. Dit 

beteken dat ander individue as bronne dien wat die individu gebruik om haarself te 

evalueer. 

Pearlin en McCall (1990:59) plaas klem op die feit dat die kragtigste bestanddeel van informele 

sosiale ondersteuning nie spesiale gedrag ofaktiwiteite insluit wat die etiket van "ondersteunend" 

dra nie. Baie wat as deel van die ondersteuningsproses beskou word bestaan wesentlik uit gewone 

interaksies wat in sosiale verhoudings plaasvind, ongeag of die individu stres ervaar of nie. 

Individue in intieme en langdurige verhoudings is gewoonlik bewus van 'n verandering in mekaar 

se emosionele toe stand, hulle evalueer gereeld mekaar Sy gedrag en hulle gebruik oor die algemeen 

woorde en gebare wat aanmoediging en goedkeuring impliseer. Gewone interaksie bestaan uit 

dade wat luister, vraagstelling en wedersydse gesprekvoering insluit. Dit is omdat ondersteuning 

'n integrale deel van langdurige sosiale verhoudings uitmaak dat sosiale ondersteuning dikwels 

ontvang word sander 'n daadwerklike paging om dit te soek of aan te bied. Volgens Berkman 

(1984) in Brannen en Moss (1991:229-230) vervul sosiale ondersteuning vir die individu sewe 

belangrike funksies: 

• Intimiteit: Die ontwikkeling van 'n emosionele klimaat waarbinne die individu 

haarself onvoorwaardelik kan uitspreek sander die vrees van verwerping. 'n Intieme 

verhouding word geskep op die aanname dat die ander individu 'n volledige en 

(paradoksale) "perfekte" begrip van die individu het. 

• Sosiale integrasie: Deur gemeenskaplike ondervindings en waardes kry die individu 

'n gevoel van gemeenskaplike belang en dat sy iewers behoort. Sosiale ondersteuning 

word oor die algemeen deur vriende, familie, bure en kollegas verskaf 

• Geleentheid vir versorgende gedrag: Dit behels gewoonlik versorgende aktiwiteite 

wat as gevolg van 'n ervaring by die individu dat sy dit byvoorbeeld aan 'n kind of ouer 
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verskuldig is, verrig word. 

• Herversekering van eiewaarde: Dit verwys na die mate waarin die individu voel sy 

na waarde geskat word. Dit mag 'n ervaring van bekwaamheid in 'n spesifieke rol 

insluit wat dan weer haar selfbeeld positiefbeinvloed. Verhoudings met familielede en 

kollegas verskaf tipies hierdie gevoel van waarde. 

• Praktiese steun: Sosiale verbintenisse kan geld, goedere en dienste aan die individu 

verskaf Dit is hoofsaaklik familielede wat oor 'n peri ode van tyd hierdie tipe bystand 

verleen. 

• lnligting, Ieiding en advies: Hierdie tipe terugvoering kan deur formele en informele 

bronne verskaf word. 

• Toegang tot ander individue wat enige van die bogenoemde kan vervul. 

Wanneer die moeder werk neem sy 'n risiko om stres te ervaar omdat sy vir te veel konflikterende 

take verantwoordelik is en omdat sy ook moontlik vir haar gesamentlike rol as moeder en 

broodwinner gekritiseer kan word. Diewerkende moederwat meer sosiale ondersteuning ontvang, 

het minder take om self uit te voer en kan dus haar veelvuldige rolle makliker regverdig. Dit 

behoort daartoe te lei dat sy minder stres en meer roltevredenheid ervaar ( Crockenberg, 198 8:99). 

In Brannen en Moss (1991 :220) se navorsing het die werkende moeders met 10 maande oue babas 

aansienlik kleiner sosiale netwerke as die tuisteskeppers met 10 maande oue babas gehad. Hulle 

het minder weeklikse kontak en netwerkverbintenisse gehad asook minder mense met kinders 

Gonger en ouer kinders) geken. Hiermee saam het hulle minder kontak met vriende, maar meer 

verhoudings gehad met getroude pare of individue wat in 'n verhouding betrokke is as die 

tuisteskeppers. 

Die blote bestaan van 'n sosiale netwerk beteken egter ook nie outomaties dat die werkende 

moeder dit sal benut nie. Brannen en Moss (1991 :223-224) bespreek die beperkings op die soeke 

en/of aanvaarding van sosiale ondersteuning deur die werkende moeder wat die volgende insluit: 

• Die feit dat dit gewoonlik vir die moeder 'n persoonlike besluit is om na die geboorte 

van 'n kind terug te keer werk toe, stel haar bloot aan die vyandige klimaat wat 

bestaan as gevolg van die sosiale waarde van onaanvaarbaarheid wat teenoor die 

werkende moeder bestaan. Dit maak dit vir haar belangrik en noodsaaklik om 

selfonderhoudend en outonoom op te tree. 
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• 'n Negatiewe orientasie teenoor die gebruik van sosiale netwerke as 'n bron van 

ondersteuning word ook deur die moeder se angs bei:nvloed deurdat sy vrees dat sy 

nie vir die guns deur ander ( veral individue buite die onmiddellike familie) kan vergoed 

nie. Die praktiese implikasies van haar beperkte tyd en energie laat die moeder ervaar 

dat sy nie te veel verpligtinge teenoor ander kan aangaan nie uit vrees dat sy dit 

moontlik nie sal kan vervul nie. 

Googins (1991:40) kom ook tot die gevolgtrekking dat die toenemende isolasie van die 

kernfamilie tot konflik lei. In ooreenstemming met die beperkings op die gebruik van sosiale 

ondersteuning soos deur Brannen en Moss ( 1991 :223-224) hierbo genoem dui Googins ( 1991 :40) 

ook aan dat die tyd- en skeduleringsbeperkings wat talle werkende volwassenes ervaar tot 'n 

afname in die interaksie met die lede van hulle sosiale netwerk (familielede, vriende en bure) lei. 

Hierdie afname in interaksie lei dan verder tot 'n afname in die emosionele en praktiese 

ondersteuning aan die kernfamilie. Parallel hiermee toon die kernfamilie ook 'n afname in die tyd 

en beskikbaarheid wat hulle aan familielede, buite die onmiddellike kernfamilie, wat hulp en 

bystand nodig het, kan bied. McLean ( 1973: 126-127) demonstreer dat selfs meer as twee dekades 

gelede die kernfamilie nie meer vanselfsprekend op die sosiale ondersteuning van ander familielede 

kon staatmaak nie. Met toenemende industriele outomatisasie moes individue nuwe maniere vind 

om werksekuriteit te verseker. Dit het soms beteken dat hulle moes verhuis. Familielede bly dus 

nie meer noodwendig in dieselfde geografiese area nie en dit bemoeilik wedersydse praktiese 

ondersteuning. 

In terme van die spesifieke bronne van sosiale ondersteuning vermeld 66 persent van die werkende 

moeders in Shipley en Coats (1992:60) se navorsing familie en vriende as die grootste bron van 

sosiale ondersteuning buite die werksfeer. Meer spesifiek word ander vrouens beskou as die bron 

wat die meeste sosiale ondersteuning aan hierdie werkende moeders bied. Die werkende moeders 

in Brannen en Moss (1991 :238) se navorsing dui vyftipes individue in die laaste drie jaar wat die 

moeder werk as deel van haar sosiale netwerk aan. Die volgorde waarin dit genoem word, is 

eggenoot; moeders, ouers, skoonmoeders, ander vroulike familielede; kinders se oppassers; 

vriende en kollegas. 

Die gebrek aan sosiale ondersteuning het 'n wesentlike uitwerking op die werkende moeder. 

Housten, Cates en Kelly (1992:13) se navorsing onder werkende vrouens het bevind dat meer 
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sosiale ondersteuning van vriende en familielede met groter huwelikstevredenheid verband hou. 

Greenglass et al. (1988:325) asook Hemmelgarn en Laing (1991:12) dui aan dat die werkende 

moeder wat 'n groot mate van ondersteuning van familie en vriende ontvang, minder rolkonflik 

ervaar. Die werkende moeders in Crockenberg (1988: 105, 106) se navorsing wat tevrede is met 

die sosiale ondersteuning wat hulle ontvang, ervaar minder stres en meer roltevredenheid. 

Reifman, Biernat en Lang (1991: 443) het nie daarin geslaag om te bewys dat sosiale ondersteuning 

(wat in hierdie geval die eggenoot insluit) 'n buffereffek vir die getroude werkende moeder, wat 

hoe vlakke van stres ervaar, het nie. Inteendeel, groter sosiale ondersteuning is met meer 

depressiewe en fisiese simptome ( verkoue en naarheid) geassosieer. Korabik, McDonald en Rosin 

( 1993: 146-14 7) het bevind dat vroulike bestuurders meer gereeld as manlike bestuurders in 

gesprek tree met bronne buite die werkomgewing. Hierdie eksterne bronne is egter nie altyd as 

behulpsaam beskou nie. Die vroulike bestuurder rapporteer dat haar moeder, skoonmoeder en 

vriende wat nie werk nie oneffektief is om haar te help om werkverwante stres te hanteer. Hierdie 

individue het gereeld onrealistiese voorstelle (byvoorbeeld dat die vrou bloot net moet bedank) 

gemaak, moontlik as gevolg van 'n gebrek aan begrip oor werk in die algemeen of die vroulike 

bestuurder se spesifieke werksituasie. 

Amatea en F ong ( 1991: 426) het bevind dat groter sosiale ondersteuning positief met persoonlike 

beheer en aktiewe hantering korreleer. Amatea en Fong (1991 :423, 424) sien persoonlike beheer 

as die werkende vrou se persepsie van die mate van persoonlike beheer waaroor sy in haar eie lewe 

beskik. Aktiewe hantering (coping) sluit strategiee soos die herstrukturering van rolverwagtings, 

rolonderhandeling of soeke na hulp van buite in. Hierteenoor behels die passiewe tipe van 

hantering dat die blaam ofverantwoordelikheid op ander geplaas word ofpogings om reaktiefaan 

alle rolverwagtings te voldoen. 

Na die geboorte van haar eersteling ervaar die nuwe moeder normaalweg intensiewe sosiale 

interaksie deur die besoeke van vele vriende en familie. Dit neem egter na twee tot drie weke mi 

die geboorte van die kind af en die moeder vind haarself toenemend alleen met haar baba. Dit lei 

gewoonlik tot intense gevoelens van isolasie (Leifer, 1980: 172). 
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3.1.6 Ondersteuning deur eggenoot 

Die eggenoot van die werkende moeder se ondersteuning word uitgelig omdat dit die grootste 

potensiaal vir die be'invloeding van haar geestesgesondheid toon deur sy onmiddellike 

aanwesigheid om haar in die hantering van haar veelvuldige rolle byte staan. Pleck (1985:23) 

identifiseer vyf stellings van die roloorladingsteorie. Hierdie stellings het almal op die 

ondersteuning van die eggenoot betrekking: 

• Die verdeling van huishoudelike aktiwiteite is onbillik in die sin dat die man nie meer 

huishoudelike- en kindersorgaktiwiteite verrig as sy vrou werk nie, en die werkende 

vrou spandeer meer tyd in totaal in haar werk-en familierolle as haar eggenoot. 

• Tradisionele geslaggebaseerde waardes is die grootste bepaler in die verdeling van 

huishoudelike aktiwiteite. 

• Die meeste vrouens toon 'n behoefte daaraan dat hulle eggenote meer betrokke in 

huishoudelike aktiwiteite moet wees. 

• Die werkende vrou se roloorlading toon negatiewe gevolge vir haar 

geestesgesondheid. 

• Die manlike eggenoot is sielkundig meer in sy werkrol as familierol betrokke. 

Benewens die primere verantwoordelikheid vir kindersorg spandeer die werkende moeder nog 

steeds meer tyd aan huishoudelike aktiwiteite as haar werkende eggenoot. Die werkende moeders 

in Schwartzberg en Dytell (1996:213) se navorsing rapporteer hoe vlakke van ongelyke 

taakverdeling, wat beteken dat hulle ongeag die feit dat hulle soos hulle eggenote ook werk, die 

meerderheid van die huishoudelike aktiwiteite verrig (sien ook Voydanoff, 1988b:754). Almeida, 

Maggs en Galambos ( 1993:241) se ontleding wys ook daarop dat die vrou meer gereeld en meer 

ure aandag aan die huishoudelike- en kindersorgaktiwiteite as haar eggenoot gee. Die man was 

egter meer geneig om meer verantwoordelikheid vir hierdie aktiwiteite te aanvaar hoe meer ure 

sy vrou gewerk het. Dit het egter nie beteken dat die vrou minder ure met haar kinders spandeer 

het nie. Fine (1992: 181) redeneer dat die grense vir die verantwoordelikheid vir die verrigting van 

huishoudelike aktiwiteite nooit absoluut bepaal kan word nie. Daar bestaan eerder strukturele 

grense in die sin dat daar altyd, ongeag die mate waarin individuele aktiwiteite of produkte 

gekommersialiseer word, huishoudelike aktiwiteite sal oorbly wat die vrou moet verrig. Alhoewel 

dit moeiliker sal wees om sekere aktiwiteite, soos kindersorg, te kommersialiseer, blyk dit 
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onmoontlik te wees om te antisipeer watter aktiwiteite binne die huishoudelike sfeer en watter 

aktiwiteite binne die kommersiele sfeer sal bly. 

Een van die redes vir die ongelyke taakverdeling kan in die verskil in persepsie tussen die man en 

vrou wees. Hall (1992:36) wys daarop dat die mans en vrouens in haar navorsing verskillende 

sienings oor die instandhouding van die huishouding gehad het, wat tot uiteenlopende bewustheid 

van wat gedoen moet word, gelei het. Die mans het wei toegegee aan hulle vrouens se druk om 

te help met huishoudelike aktiwiteite maar hulle het nie hulle vrouens se siening oor die 

belangrikheid van die werk gedeel nie. Pleck (1985:92) gaan van die standpunt uit dat talle 

vrouens hulle eggenote nie as bekwaam in die uitvoering van huishoudelike- en 

kindersorgaktiwiteite beskou nie. Deur betrokke te wees kan die man meer eise aan sy vrou stel 

deurdat sy die gevolge van sy aksies moet dra. Mans en vrouens in die huwelik kan ook 

verskillende standaarde oor die uitvoering van hierdie aktiwiteite handhaaf Gray et al. (1990:340) 

meen dat mans moontlik nie by huishoudelike aktiwiteite betrokke wil raak nie omdat hulle glo dat 

dit hulle status verlaag. Die man is ook minder by huishoudelike- en kindersorgaktiwiteite 

betrokke, verskafminder ondersteuning indien sy vrou probleme met die balansering van werk en 

familieverantwoordelikhede ondervind en is minder geneig om tyd by die werk af te neem om 

familieverantwoordelikhede na te kom. Dit neem verder af hoe meer ure hy werk (Gray et al., 

1990:338). 

Die ondersteuning van die werkende vrou se eggenoot het nie net 'n belangrike uitwerking op die 

rolkonflik wat sy by die huis ervaar nie, maar ook in haar beroepsbesluite. Kaplan en Granrose 

(1993:49) kom tot die gevolgtrekking dat druk van haar eggenoot 'n kardinale uitwerking sal 

uitoefen op die vrou wat antisipeer om in die toekoms kinders te kry, se besluit om die organisasie 

waarin sy werk te verlaat na die geboorte van haar kind. Haar eggenoot se houding teenoor haar 

werk is dus 'n belangriker aanduiding van haar besluit om terug te keer werk toe na die geboorte 

van haar kind, eerder as haar persoonlike redes. Volgens Amstey en Whitbourne (1988:116) se 

navorsingsresultate is die man minder entoesiasties oor sy eggenote se besluit om na die geboorte 

van die eerste kind terug te keer werk toe, al bestaan daar 'n klaarblyklike ekonomiese behoefte 

vir haar besluit. 

Gilbert (1985:66) identifiseer drie tipes dubbelloopbaangesinne op grond van die verdeling van 

huishoudelike- en kindersorgverantwoordelikhede (sien ook Weitzman & Fitzgerald, 1993: 15): 
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• Tradisionele dubbelloopbaangesinne: Die tipe familie word gekenmerk deur 'n 

eggenote wat bykomend tot haar werkverpligtinge, volle verantwoordelikheid vrr 

huishoudelike aktiwiteite dra. 

• Deelnemende dubbelloopbaangesinne: Die rol van ouer word deur albei eggenotes 

gedeel, maar die vrou dra nog steeds die primere verantwoordelikheid vir 

huishoudelike aktiwiteite. Die mate waarin die man hydra tot die opvoeding en 

versorging van die kinders word deur die belangrikheid wat aan hierdie aktiwiteite 

gekoppel word en die buigsaamheid van sy werkskedule, bepaal. 

• Roldelende dubbelloopbaangesinne: Dit verteenwoordig huwelike waar beide man 

en vrou gelyk en aktief in die verrigting van huishoudelike- en kindersorgaktiwiteite 

betrokke is. 

Dit blyk dat die tipe en vlak van beroep van die vrou 'n uitwerking uitoefen op die 

dubbelloopbaangesinkategorie waarbinne haar huwelik val. Kissman (1990: 147) het bevind dat 

jonger blouboordjievrouens nie die emosionele ondersteuning van hulle eggenote ontvang wat as 

buffer teen die stresvolle effek van werkdiskriminasie en die konflikterende eise van haar 

veelvuldige rolle kan dien nie. Emosionele ondersteuning in die vorm van hulp met huishoudelike 

aktiwiteite en iemand om mee te praat oor werkverwante probleme, blyk dus 'n skaars 

kommoditeit vir die jonger werkende vrou te wees. Dancer en Gilbert (1993:142, 143) kom ook 

tot die gevolgtrekking dat die vrou se beroepsvlak 'n aanduiding van haar man se betrokkenheid 

in huishoudelike aktiwiteite gee. Mans in dubbelloopbaangesinne waar die vrou aktief 'n beroep 

volg ofwaar die vrou slegs vir 'n inkomste werk, is meer betrokke in terme van alle huishoudelike 

aktiwiteite, as mans in die tradisionele familie waar die vrou die tuisteskepper is. In al hierdie 

kategoriee families koop die vrou meestal die kruideniersware terwyl die man tipies vir die 

onderhouding van die tuin en huishoudelike reparasies verantwoordelik is. Die werkende moeders 

in Brannen ( 1992: 67) se navorsing het meer waarde aan die emosionele ondersteuning van hulle 

eggenote as aan die praktiese verdeling van huishoudelike aktiwiteite geheg. Hierdie werkende 

moeders het hulle mans as vertroueling beskou na wie hulle sal gaan met hulle persoonlike 

bekommernisse. 

Wharton (1994: 199) het ook bevind dat selfs al to on die eggenoot 'n hoe betrokkenheid in 

huishoudelike aktiwiteite, hy nog steeds net 'n beperkte aantal aktiwiteite sal verrig soos kinders 

oppas en kosmaak. Die man het nie die grootste verantwoordelikheid vir onder andere huis 
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skoonmaak en die koop van kruideniersware en klere op hom geneem nie. Die man was meer 

geneig om kindersorgaktiwiteite op 'n meer gelyke basis met sy vroulike eggenoot te deel as 

huishoudelike aktiwiteite (Wharton, 1994: 197). Die werkende moeders in Emmons et al. 

(1990:74) se navorsing dui oorwegend aan dat hulle mans wei aktiwiteite soos die aankoop van 

kruideniersware, kosmaak en ook die meeste van die wasgoedaktiwiteite verrig. Hierdie werkende 

moeders rapporteer egter dat hulle meerendeels die verantwoordelikheid, om toesig te hou dat 

die aktiwiteite wei verrig word, dra. Die drie kindersorgaktiwiteite wat volgens hierdie werkende 

moeder op 'n gelyke basis met hulle mans gedeel word sluit in: die aanleer van "vaardighede oor 

die wereld", interaktiewe spel met die kinders en reaksie op kinders se versoeke. 

Daar moet in gedagte gehou word dat, ter wille van billikheid en waargenome regverdigheid, 'n 

vrou wat haar verpligtinge nakom en wat ervaar dat haar eggenoot ook sy verpligtinge nakom, 

gelukkig sal wees ongeag die regverdigheid van die verdeling van huishoudelike aktiwiteite. 

Spanning sal voorkom wanneer 'n vrou voel dat sy bevoordeel (byvoorbeeld skuldgevoelens) of 

benadeel word (byvoorbeeld woede). Albei sal slegs gelukkig wees indien beide die persepsie, dat 

daar 'n gelyke vlak van betrokkenheid in huishoudelike aktiwiteite is, gehandhaafword (Pittman 

& Kerpelman, 1993 : 104). Hawkins en Crouter ( 1991 : 215) glo dat die wyse waarop 

dubbelloopbaangesinne te werk gaan om die probleem van beperkte tyd om huishoudelike 

aktiwiteite te verrig, oplos 'n substansiele bydrae tot die kwaliteit van die huweliksverhouding sal 

lewer. 

Die wyse en mate van ondersteuning van die eggenoot, bei:nvloed die werkende moeder op 

verskeie wyses. Die werkende moeders in Lerner en Galambos (1988:75) se navorsing wat die 

meeste hulp met huishoudelike aktiwiteite ontvang, poste vul wat akkommoderend tot hulle 

moederrol is, en wat die minste kinders onder die ouderdom van ses het, toon die minste 

rolkonflik. Bures, Henderson, Mayfield, Mayfield en Worley (1995/6: 56) het egter bevind dat hoe 

vlakke van ondersteuning van die eggenoot die manse stres meer as die vrou s'n verlaag. Hawkins, 

Marshall en Meiners (1995:714) se navorsing oor werkende moeders se persepsie van die 

regverdige verdeling van huishoudelike aktiwiteite het die volgende resultate gelewer. Die 

werkende moeder se gevoel van die waardering wat sy van haar eggenoot ontvang, het die sterkste 

positiewe effek op haar siening van die regverdige verdeling van die huishoudelike aktiwiteite 

gehad. Wanneer sy gerapporteer het dat haar eggenoot meer betrokke in huishoudelike aktiwiteite 

is, was sy ook meer geneig om te no em dat die verdeling regverdig is. Hawkins et al. ( 199 5:713) 
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het egter ook bevind dat indien die werkende rnoeder hoer standaarde in terrne van die verrigting 

van huishoudelike aktiwiteite as haar eggenoot handhaaf, sy die verdeling van hierdie aktiwiteite 

as rninder regverdig beskou. Die rede hiervoor is dat hoe hoer standaarde sy handhaafhoe rneer 

is sy geneig om rneer van die huishoudelike aktiwiteite te verrig wat tot haar gevoelens van laer 

regverdigheid lei. Geller en Hobfoll (1994:568) se navorsingsresultate toon voorts dat rneer 

betrokkenheid van haar eggenoot in die huishouding daartoe lei dat die werkende vrou rneer 

verveeld is en rneer stres ervaar. Die rede hiervoor kan wees dat die ondersteuning nie werklik in 

die werkende vrou se behoeftes voorsien nie. Dit kan ook wees dat die vrou die nodige 

ondersteuning ontvang, maar dat die positiewe aspekte daarvan tog met stres verband hou. 

Alhoewel haar eggenoot huishoudelike aktiwiteite uitvoer kan dit tot stres lei indien die vrou horn 

voortdurend daaraan rnoet herinner om dit te doen of indien hy dit onvoldoende uitvoer. Die 

resulterende frustrasie of die voltooiing van die taak kan die hulp wat uit die ondersteuning 

voortspruit oorskadu. Dit stern ooreen met Pleck (1985:92) se standpunt hierbo. 

Stohs (1995:271, 272) se navorsingsresultate dui aan dat die werkende rnoeder se persepsie van 

haar ontevredenheid met die verdeling van huishoudelike aktiwiteite eerstens met billikheid en 

tweedens met praktiese aspekte verband hou. Sy ervaar konflik oor die verdeling van 

huishoudelike aktiwiteite orndat sy rninder tevrede met die verdeling van hierdie aktiwiteite is en 

orndat sy 'n rneer van die huishoudelike aktiwiteite per week verrig. Volgens Stohs (1995:270) is 

die werkende rnoeder wat konflik oor die verdeling van huishoudelike aktiwiteite ervaar: 

• rninder tevrede met die verdeling 

• jonger as ander werkende rnoeders 

• gekonfronteer met rneer farnilielede in die huis 

• verantwoordelik vir rneer huishoudelike aktiwiteite as die ander farnilielede 

Ondersteuning van die werkende vrou se eggenoot is 'n sterk voorspeller van haar 

huwelikstevredenheid enersyds asook haar vlak van depressie andersyds (Houston et al., 1992: 13; 

Beatty, 1996:245). Groter stres vir die werkende rnoeder word met 'n swak begrip teenoor haar 

werkeise en rninder hulp met huishoudelike aktiwiteite deur haar eggenoot asook hoer 

huwelikspanning geassosieer. Groter lewenstevredenheid is rneestal met positiewe ondersteuning 

van die eggenoot geassosieer (Gray et al., 1990:339; Stoner et al., 1990/1 :71). Reeds in 1980 korn 

Leifer (1980:65) tot die gevolgtrekking dat die mate waarin die nuwe rnoeder se eggenoot 
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emosionele ondersteuning aan haar hied en help met die versorging van die baba en huishoudelike 

aktiwiteite haar emosionele toe stand belnvloed. Meer ondersteuning van haar eggenoot lei daartoe 

dat sy minder spanning in die hantering van haar nuwe rol as moeder ervaar. 

Die emosionele ondersteuning wat die werkende moeder van haar eggenoot ontvang speel'n rol 

in die mate waarin sy werk-familie-kon:flik ervaar (Wiersma & Van Den Berg, 1991: 1214). Die 

werkende moeder wat hoe vlakke van interrolkonflik ervaar, trek egter nie volgens MacEwen en 

Barling (1988:247) noodwendig voordeel uit emosionele ondersteuning wat nie die konflik, wat 

die bron van stres is, ontlont nie. Hulle het bevind dat die werkende moeder met baie familie

ondersteuning en hoe interrolkonflik, 'n aansienlik meer negatiewe verandering in 

huweliksaanpassing as die werkende moeder met min familie-ondersteuning en hoe interrolkonflik 

toon. Die rede hiervoor kan wees dat instrumentele, eerder as emosionele ondersteuning die 

uitwerking van interrolkonflik kan verlaag deurdat dit die moeder se probleme ten opsigte van tyd 

en gedrag daadwerklik help oplos, deur byvoorbeeld met huishoudelike- en kindersorgaktiwiteite 

te help. 

3.1.7 Tyd 

Die beperking wat tyd op die individu se tyd gestel word, word meer opsigtelik as haar prioriteite 

in ag geneem word. Die meeste individue beplan hulle tydskedule rondom hulle primere 

verantwoordelikhede (byvoorbeeld eet en slaap) asook hulle werkgewers en familie. Die 

hoeveelheid wat die individu bykomend, gegewe hierdie omstandighede, kan doen, word ernstig 

beperk as reistyd ook in ag geneem word. Die hoeveelheid wat 'n individu kan ofwil doen is dus 

'n funksie van die tyd en omgewingsdimensie van die spesifieke konteks waarbinne die individu 

sevier en twintig uur verloop (Michelson, 1994:24). Talle navorsings dui tyd as 'n kardinale faktor 

aan in die ervaring van roloorlading. Gebrek aan tyd, die organisasie van take binne sekere 

tydbeperkings en die gebruik van tyd belnvloed al die aspekte van die werkende moeder se lewe. 

As gevolg van die mededingende eise wat daar aan die werkende moeder se tyd gestel word moet 

sy keuses maak en kompromiee uitoefen ten einde aan die talle rolverwagtings te voldoen. Dit lei 

tot rolkonflik en roloorlading (DeSalvo Rankin, 1993:534). Wiersma (1994:217) toon aan dat 

dubbelloopbaangesinne twee tipes rolkonflik moet konfronteer: tydaspekte wat met roloorlading 

te make het en psigologiese aspekte wat met rolkwaliteit te make het. 
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Crosby (1991 :27-28) redeneer dat dit vir die vrou met veelvuldige rolle, en wat as gevolg daarvan 

voortdurend 'n tydsprobleem ondervind, spesifiek moeilik is om akute eise te hanteer. 

Byvoorbeeld, sy kan haar afsprake herskeduleer indien die kinderoppasser nie opdaag nie, maar 

die rigiede tydgrense waarin sy funksioneer maak hierdie buigsaamheid onwaarskynlik. 

Herskedulering van afsprake ten einde akute, maar klein noodgevalle te akkommodeer word 'n 

omvangryke taak aangesien haar tydbeperking nie ruimte vir aanpassing toelaat nie. Kanter 

(1984:113-114) noem ook dat tyd een van die beperkings uitmaak wat werk op die familie stel. 

Veral in veeleisende beroepe is die gebrek aan tyd vir persoonlike en familie-aktiwiteite 'n bron van 

stres. Die mees egalitere huwelik kom voor by laer middelklas witboordjie werknemers waar die 

man meer tyd het om aan huishoudelike aktiwiteite te spandeer. In beroepe op 'n hoer vlak kan die 

inmenging van werk in ontspanningstyd tot gelrreteerdheid en gebrek aan aandag by die huis 

aanleiding gee. 

Werkende moeders gebruik sekere metodes om die beste gebruik van hulle beperkte tyd te maak. 

Brannen en Moss (1991: 184, 185) het op grond van hulle navorsing sekere van hierdie metodes 

geldentifiseer: 

• Sommige werkende moeders staan vroeer op en gaan slaap vroeer. 

• Daar word afgeskaal op sosiale en ontspanningsaktiwiteite. 

• · Werksure word verminder. Dit beteken dat sommige moeders vroeer gaan werk en 

vroeer huis toe kom. Sommige moeders maak ook van skiktyd gebruik. Vir van die 

moeders beteken dit dat hulle etensure inwerk of dat hulle nie werk huis toe neem nie. 

Vir ander beteken dit dat hulle die aantal werk wat hulle do en verminder wat tot nuwe 

spanning en angs lei. 

• In terme van huishoudelike aktiwiteite verlaag sommige moeders hulle standaarde of 

verrig sekere take glad nie meer nie. Ander moeders werk meer effektief deur beter 

beplanning, die daarstelling van 'n roetine en deur meer intensief te werk. 

Die uitwerking van 'n gebrek aan tyd is duidelik in Duxbury en Higgins (1994:69-70) se 

bevindings. Hoe meer tyd aan die werk-en familierolle spandeer word hoe groter is die 

waargenome roloorlading. Wiersma en Van den Berg (1991:1212) wys daarop dat hoe meer die 

getroude werkende moeder van haar vrye tyd aan familie- en huishoudelike take spandeer, hoe 

groter is die rolkonflik wat sy ervaar. Daar was egter nie 'n wesentlike verskil in die mate waarin 
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vrouens in Barker ( 1993: 66) se navorsing wat voldag ofhalfdag werk, rolkonflik en roloorlading 

ervaar me. 

Vol gens Duxbury en Higgins ( 1994:71) spandeer die werkende moeder met voorskoolse kinders, 

enige addisionele tyd tot haar beskikking aan huishoudelike aktiwiteite, eerder as aan ontspanning. 

7 6 Persent van die werkende moeders in Walker en Best ( 1991: 85) se navorsing dui aan dat huUe 

selde of ooit elke dag tyd aan ontspanning afstaan. Net so toon 73 persent van die werkende 

moeder dat huUe selde of ooit elke dag tyd aan fisiese ontspanningsaktiwiteite spandeer, teenoor 

46 persent van die moeders wat tuis bly. Die werkende moeders in Marlow ( 1993:4 7) se navorsing 

het ook aangedui dat huUe as gevolg van huUe veelvuldige roUe nie genoeg tyd vir hulselfhet nie. 

Reifman et al. (1991 :442) se navorsingsresultate wys ook daarop dat die familie se inmenging op 

ontspanningstyd een van die ses stresveranderlikes is wat tot depressie en fisiese simptomatologie 

(verkoue en naarheid) in professionele moeders met klein kindertjies aanleiding gee. 

Tyd, of meer spesifiek die gebrek aan tyd, en die beperking wat daar op die gebruik daarvan gele 

word, is die stressor wat werkende moeders in Googins (1991: 132) en DeSalvo Rankin 

(1993:531) se navorsing die meeste gerapporteer het. Tyd is dikwels ook gei'dentifiseer in 

kombinasie met een of meer van die ander stressors soos deur die werkende moeder gemeld, 

naamlik organisering en skedulering van aktiwiteite. Dit verteenwoordig die tweede grootste 

stressor. Met die koms van 'n kind het die ouers in Shaw en Burns (1993:42) se navorsing, 'n laer 

prioriteit aan persoonlike tyd en die huweliksverhouding toegeken as voorheen, maar die behoefte 

om meer tyd aan hierdie areas te spandeer, het tot aansienlike konflik gelei. Emmons et al. 

(1990:74-75) se navorsingsresultate dui daarop dat die probleme wat die werkende moeder by die 

huis ervaar as gevolg van die balansering van veelvuldige roUe, 'n gebrek aan tyd om alles wat sy 

wil do en, reflekteer. Drie spesifieke probleme met betrekking tot tyd wat gereeld of altyd volgens 

die werkende moeders plaasvind is gerapporteer: 

• Gebrek aan tyd om groot projekte by die huis, soos om kaste skoon te maak, aan te 

pak. 

• Onvermoe om genoeg tyd aileen saam met hulle eggenote te spandeer. 

• Gebrek aan tyd om aan hulself te spandeer om aandag aan hulle voorkoms te gee of 

te oefen of te ontspan. 
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3.1.8 Uitwerking van rolkonflik op die werkende vrou in die familiesfeer 

Waar toepaslik is die uitwerking van die rolkonflik wat die werkende vrou as gevolg van 'n 

spesifieke veranderlike in die familiesfeer ervaar, by die genoemde veranderlike hierbo bespreek. 

Daar is egter navorsingsresultate wat die uitwerking, in die familiesfeer, van rolkonflik op die 

werkende vrou as sodanig aandui, sonder om die spesifieke veranderlike te identifiseer. Die 

resultate word hier bespreek. 

Die getroude werkende moeders in Brannen en Moss (1991:120) se navorsmg het akute 

skuldgevoelens en konflik aangedui in die eerste paar weke nadat hulle teruggekeer het werk toe. 

Hulle vlak van fisiese uitputting het ook toegeneem. Coverman (1989:976, 978) dui daarop dat 

roloorlading huwelikstevredenheid verhoog. Dit suggereer dat die gelukkig getroude individu meer 

in haar werk-en familierolle betrokke is. Sy wys ook daarop dat rolkonflik werktevredenheid 

verlaag en lei tot 'n toename in psigofisiese simptome (moegheid, duiseligheid, angs en swak aptyt) 

by getroude werkende vrouens. Tenbrunsel, Brett, Maoz, Stroh en Reilly (1995 :244) ondersteun 

Coverman se resultate. Volgens hulle het rolkonflik 'n positiewe uitwerking op werkbetrokkenheid 

vir die werkende moeder in dubbelloopbaangesinne. Hiervolgens lei die rolkonflik tot sielkundige 

ongemak wat dan weer tot groter betrokkenheid lei, om die ongemak te verminder. Alhoewel die 

individu meer betrokke kan raak in haar werk as gevolg van rolkonflik, lei dit volgens Chusmir 

(1988: 1 00) daartoe dat sy minder toegewyd aan die organisasie is. 

Parry (1987:53) kom tot die gevolgtrekking dat rolkonflik sterk met depressie en angs by die 

getroude werkende vrou geassosieer kan word. Waar Coverman (1989:976, 978) se bevindings 

aandui dat roloorlading huwelikstevredenheid verhoog, dui Greenglass et al. (1988:323-324) aan 

dat indien rolkonflik verhoog, werkende moeders se huwelikstevredenheid verlaag. Die werkende 

moeders in haar navorsing beleef ook gevoelens van depressie en angs, maar nie swak fisiese 

gesondheid as gevolg van rolkonflik nie ( Greenglass et al., 198 8:3 24-3 25). Die werkende vrouens 

wat Houston et al. (1992:18-19) nagevors het, identifiseer rolkonflik as 'n bydraende faktor nie 

net van spanning met betrekking to hulle werk nie, maar ook algemene daaglikse spanning. In 

ooreenstemming met Greenglass et al. (1988:323-324) se bevindings het rolkonflik ook die 

kwaliteit van hierdie werkende vrouens se huwelikslewe verlaag. Galambos en Silbereisen 

(1989:387-388) se bevindings ondersteun die vorige. Hiervolgens is die werkende moeder wat 

rolkonflik ervaar meer pessimisties, en rapporteer sy laer huweliksinteraksie as die werkende 
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moeder wat nie rolkonflik ervaar nie. 

Volgens Reifman et al. (1991:442) is die ervaring van rolkonflik in alle sfere een van die ses 

stresveranderlikes wat tot depressiewe en fisiese simptomatologie ( verkoue en naarheid) aanleiding 

gee. Werkende moeders in dubbelloopbaangesinne soos deur Shaw en Burns ( 1993:3 5) nagevors, 

beleef, in volgorde van belangrikheid, die volgende as die resultaat van rolkonflik: frustrasie, 

uitputting en skuldgevoelens. Hierdie moeders dui ook spesifiek aan dat die konflik tussen die 

ouerskap- en huweliksrolle die grootste konflik veroorsaak. 

3.2 INTEGRASIE 

In hierdie gedeelte van die literatuurstudie word 'n oorkoepelende integrasie van veranderlikes 

binne die familiesfeer wat rolkonflik by die werkende moeder bei:nvloed, verskaf Daar sal in 

hierdie bespreking nie bronverwysings gegee word nie, aangesien die integrasie slegs 'n uittreksel 

uit die hoofstuk verteenwoordig. 

Die werkende moeder het veelvuldige rolle om te vervul. Nie net het sy 'n verantwoordelikheid 

teenoor haar werkgewer en kind nie, maar moet sy ook 'n rol as eggenoot, vriendin, kind, en 

skoondogter en nog vele meer vervul. Dit kan tot roloorlading lei, want die byvoeging van een rol 

beteken nie dat 'n ander rol weggeneem word of verdwyn nie. Dit impliseer roluitbreiding. Daar 

kan egter nie onomwonde bewys word dat veelvuldige rolle as sodanig tot nadeel van die 

werkende moeder se geestesgesondheid strek nie. Dit is slegs indien daar nie 'n effektiewe balans 

tussen hierdie veelvuldige rolle gehandhaafkan word nie, dat dit tot lae lewenstevredenheid lei. 

Dit is dan nie die kwantiteit van rolle nie, maar die kwaliteit van die rolle wat 'n wesentlike 

uitwerking op psigiese gesondheid uitoefen. 

Die interrolkonflik tussen werk- en familie-eise plaas aansienlike druk op die werkende moeder. 

Die rede hiervoor is dat die twee sfere tradisioneel mededingende belange handhaaf. Wat in die 

een sfeer ten opsigte van tyd, fisiese en emosionele energie gewen word, word in die ander sfeer 

verloor. Daar bestaan egter nog nie ooreenstemming oor die mate waarin rolkonflik in die 

werksfeer rolkonflik in die familiesfeer, en omgekeer, bei:nvloed nie. Tog blyk dit dat konflik 

tussen werk-en familierolle, eerder tot depressie en angs as lae werktevredenheid sal lei. 
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Die vervulling van die werkende moeder se moederrol het 'n wesentlike uitwerking op haar 

daaglikse bestaan. Hoe goed die voornemende moeder ook al poog om haar vir die rol voor te 

berei, sal sy slegs die enormiteit en impak daarvan besef mi die geboorte van haar kind. Tydens 

kraamverlof moet sy leer om hierdie rol met haar ander rolle te integreer, maar sodra haar 

kraamverlofperiode einde se kant toe staan, besef sy ook dat sy binnekort haar baba in die sorg 

van ander sal moet plaas. Sy kan dan alreeds moederrolskeidingsangs ervaar. Die moeder se 

emosionele kapasiteit en hulpmiddele word dus deeglik in hierdie tydperk beproef Ten spyte van 

gevoelens van depressie en fisiese uitputting, rapporteer die meeste moeders dat dit ook 'n tydperk 

van verhoogde selfwaarde en volwassenheid is. Daar moet in gedagte gehou word dat die aantal 

en ouderdom van kinders, veranderlikes is wat in ag geneem moet word by die bespreking van die 

mate waarin die werkende moeder rolkonflik ervaar. 

Tradisioneel gesien, bly die reelings vir dagsorg die moeder se primere verantwoordelikheid. Die 

gebrek aan kwaliteit bekostigbare dagsorg belnvloed die mate waarin die werkende moeder haar 

rolle effektiefkan integreer. Die beskikbaarheid van kwaliteitdagsorg los egter nie die werkende 

moeder met 'n siek kind, se probleme op nie. Dit is gewoonlik sy, eerder as haar eggenoot, wat 

gewone of siekverlof moet neem om die kind te versorg. AI hierdie faktore lei tot konflik en 

skuldgevoelens, en word aangedui as een van die grootste stressors vir werkende moeders. 

Alhoewel die veranderlikes in die organisasie- en werksfeer wat tot rolkonflik by die werkende 

moeder lei reeds bespreek is, kan die werk- en familiesfere nie in isolasie van mekaar beskou word 

nie. Op die mees elementere vlak beskou, kan die twee sfere nie sander mekaar voortbestaan nie, 

aangesien werk nodig is om in die familie se materiele behoeftes te voorsien. Die organisasie werf 

ook werknemers uit die familiesfeer. Indien sy nie tevrede met haar werksaspekte (soos in 

hoofstuk 2 bespreek) is nie, kan dit tot roloorlading, werkverwante uitbreiding, emosionele 

uitputting en depressie lei. 

Binne die familiesfeer is die werkende moeder ook voortdurend met ander individue in interaksie, 

wat haar sosiale netwerk verteenwoordig. Die sosiale netwerk verteenwoordig ook 'n potensiele 

bron vir die verskaffing van materiele en interpersoonlike ondersteuning. Dit is gewoonlik familie 

en vriende wat as bronne van ondersteuning benut word. Tog is dit nie 'n uitgemaakte saak dat die 

werkende moeder van hierdie bronne gebruik sal maak nie. Omdat sy dalk 'n persoonlike besluit 

geneem het om haar beroep mi die geboorte van haar kind te hervat, is dit miskien vir haar 
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belangrik om selfonderhoudend en outonoom op te tree. Die gebrek aan sosiale ondersteuning het 

egter 'n wesentlike uitwerking op haar. Dit lei gewoonlik tot meer stres en groter rolkonflik. 

'n Belangrike aspek in die ondersteuning binne die sosiale netwerk is die ondersteuning deur die 

eggenoot. Nie net emosionele ondersteuning is hier ter sprake nie, maar veral die verdeling in die 

verrigting van huishoudelike- en kindersorgaktiwiteite. Die grense vir hierdie verdeling kan nie 

absoluut bepaal word nie. Tog blyk dit dat die werkende moeder nog steeds die grootste deel van 

hierdie take verrig. Maar bloot die feit dat die eggenoot sommige van hierdie aktiwiteite verrig 

( alhoewel in 'n mind ere mate), veroorsaak dat die werkende moeder die verdeling as regverdig 

beskou. Daar bestaan aanduidings dat die ondersteuning deur die eggenoot 'n sterk aanduider van 

haar huwelikstevredenheid enersyds, asook haar vlak van depressie andersyds is. 

Hierdie ondersteuning deur betekenisvolle ander in die werkende moeder se sosiale netwerk, 

bepaal in groot mate die tyd wat sy aan haarself kan spandeer. Alhoewel persoonlike tyd vir die 

werkende moeder as sodanig nie as 'n rol gedefinieer kan word nie, is dit kardinaal in die 

versekering en handhawing van haar geestesgesondheid. Sy ervaar heelwat mededingende eise en 

moet gewoonlik kompromiee aangaan om aan die talle rolverwagtings te voldoen. Dit gebeur 

dikwels dat as gevolg van haar verantwoordelikheidsgevoel, die werkende moeder dan haar 

persoonlike tyd (vir byvoorbeeld ontspanning) opoffer om aan ander se eise te voldoen. Dit 

verhoog dan die mate van rolkonflik wat sy ervaar. Die uiteinde hiervan is gevoelens van depressie 

en fisiese simptomatologie (verkoue en naarheid). 

Ten spyte van die feit dat die moeder dalk 'n persoonlike besluit geneem het om terug te keer werk 

toe, bestaan daar 'n sterk moontlikheid dat sy skuldgevoelens sal ervaar omdat sy nie aan die 

tradisionele siening van die moederrol voldoen nie. Nie net moet sy dan aan die vele eise van haar 

veelvuldige rolle voldoen nie, maar moet sy ook in haarselfvrede vind oor die besluit. Sy moet dan 

genoeg volwassenheid toon om die moontlike gevolge van hierdie rolkonflik (wat lae 

werktevredenheid, depressie en angs insluit) te hanteer. Weereens kan bewusmaking van die 

veranderlikes wat tot rolkonflik by die werkende moeder in die familiesfeer lei, help om dit 

makliker te hanteer. 
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3.3 HOOFSTUKSAMEVATTING 

Die doel van hierdie hoofstuk was om die veranderlikes wat die rolkonflik van die werkende 

moeder binne die familiesfeer be"invloed te identifiseer en dit spesifiek op die werkende moeder, 

en waar toepaslik op die werkende vrou, van toepassing te maak. Om hierdie doel te bereik, is die 

werkende moeder se veelvuldige rolle, werk-familie-konflik, moederskap, werksaspekte, sosiale 

ondersteuning, ondersteuning deur die eggenoot en tyd as potensiele bronne van rolkonflik by die 

werkende moeder ge"identifiseer. Relevante navorsing ten opsigte van hierdie veranderlikes is 

aangehaal ook ten opsigte van die uitwerking daarvan op die fisiese en psigiese gesondheid van 

die werkende moeder indien sy dit sou ervaar. 

In die bespreking van hierdie veranderlikes is talle diskripanse in die navorsingsresultate aangedui. 

Dit bevestig Lerner ( 1994 :26) se stand punt dat moeders unieke individue is wat ervarings in bulle 

beleweniswerelde verskillend beleef (raadpleeg 3 .1.1.1 :85). Dit bevestig ook verder Crosby 

( 1991: 77) se waarskuwing teen oorvereenvoudiging, dat nie net die kwantiteit van rolle, nie maar 

ook die kwaliteit daarvan belangrik is in die ontleding van die rolkonflik wat die werkende vrou 

ervaar (raadpleeg 3 .1.1.1:85). 

In hoofstuk 2 en 3 is stappe 1 en 2 van fase 1 van die navorsingsmetode afgehandel. In die 

volgende hoofstuk sal deur die bespreking van groeisielkunde gepoog word om te verstaan 

hoekom sekere werkende moeders, ongeag hoe ervarings in haar beleweniswereld beleef word, 

in staat is om rolkonflik makliker as ander werkende moeders te hanteer. 
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HOOFSTUK4 

PERSOONLIKHEID V ANUIT DIE 

GROEISIELKUNDEPERSPEKTIEF 

In hierdie hoofstuk word persoonlikheid vanuit die analitiese, humanistiese en eksistensiele 

paradigmas aangebied ten einde die vraag te beantwoord wat sekere werkende moeders of 

werkende vrouens in staat stel om rolkonflik makliker as ander te hanteer. Nadat die uitwerking 

in die organisasie- en werksfeer asook die familiesfeer wat tot rolkonflik lei in hoofstukke 2 en 3 

bespreek is, is daar na elke veranderlike gepoog om die uitwerking van elk van hierdie uitwerking 

op die werkende moeder ofwerkende vrou aan te dui. Uit die resultate is dit duidelik dat, afgesien 

van sekere tasbare uitwerking, soos die werkende moeder se beroep, en die mate waarin sy 

toegang tot fasiliteite, soos skiktyd, het wat haar rolkonflik kan verlig sekere werkende moeders 

net minder deur die uitwerking wat tot rolkonflik lei be'invloed word as ander. Binne die raamwerk 

van groeisielkunde word die analitiese teorie van Carl Jung, die holistiese teorie van Gordon 

Allport, die selfaktualiseringsteorie van Abraham Maslow, die selfkonsepteorie van Carl Rogers 

en die eksistensiele teorie van Viktor Frankl bespreek. Dit is in ooreenstemming met stap 3 van 

fase 1 van die navorsingsmetode soos in hoofstuk 1 (raadpleeg 1.7.1:21) beskryf. 

In hierdie hoofstuk word ook op grond van die verskeie groeisielkundeteoriee bepaal watter 

eienskappe inherent tot sekere individue hulle meer geestesgesond maak en so ook hulle vermoe 

om probleme soos rolkonflik makliker te hanteer verbeter. Hierdie veranderlike kan dan ook later 

op die werkende moeder van toepassing gemaak word. Uit hierdie verskillende teoriee sal daar dus 

'n persoonlikheidsprofiel van wat 'n geestesgesonde persoonlikheid verteenwoordig ontwikkel 

word. 

4.1 DIE ANALITIESE TEORIE VAN CARL JUNG 

Die analitiese teorie van Carl Jung bou voort op sekere beginsels van Sigmund Freud se 

psigoanalitiese teorie. Beide Freud en Jung is deur die wetenskaplike ontwikkelings- en filosofiese 

beskouings van die negentiende eeu, soos die evolusieteorie en sekere bevindings in die argeologie 
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en vergelykende kultuurstudies, bei:nvloed (Meyer, Moore & Viljoen, 1988:79). Dit beteken dat 

baie van Jung se aannames oor persoonlikheid met sy assosiasie met Freud verband hou, soos uit 

sy orientasies ten opsigte van onbewustelike motivering, neurotiese verdedigingsmeganismes en 

menslike konflik gesien kan word (Monte, 1995:300). 

4.1.1 Basiese aannames 

Volgens Monte (1995:300) is die basiese aannames waarop Jung se analitiese teorie berus, die 

volgende: 

• Bykomend tot die persoonlike onbewuste soos deur Freud beskryf, identifiseer Jung 

ook die transpersoonlike of kollektiewe onbewuste wat uit universele beelde wat 

spesifieke individue, tydperke en plekke trandenseer bestaan. Schultz (1977:84) wys 

daarop dat Jung, meer as enige ander teoretikus, klem op die onbewuste plaas. Jung 

gaan oak volgens Schultz (1977:85) van die standpunt uit dat heelwat menslike 

ellende en wanhoop uit gevoelens van sinloosheid, doelloosheid en betekenisloosheid 

spruit. Die rede hiervoor is moontlik die afstomping van kontak met die onbewuste. 

Die individu het te eensydig geword deurdat klem op die bewuste, rasionele menswees 

ten koste van die onbewuste geplaas is. 

• Die geestelike dimensie van die individu is ten minste net so sterk, indien nie sterker 

as die basiese biologiese behoeftes nie. Hierdie geestelike behoeftes salop verskillende 

wyses deur introverte en ekstroverte uitgedruk word. Meyer et al. (1988:81) noem 

dat die bereiking van die selfwaarop die menslike bestaan afgestem is vir Jung veral 

op die geestelike dimensie van die psige dui, omdat die alledaagse fisiologiese, sosiale 

en psigiese bestaan tot 'n hoer geestelike bestaan getransendeer word. Peterson 

(1992:33) meen ook dat Jung in sy teorie op die belangrike verhouding tussen 'n 

individu se geloofsisteem en daardie persoon se sielkundige welstand wys. 

• Die subjektiewe, reflektiewe, inwaarts georienteerde introvert vind sin in die lewe deur 

innerlike konflikte in die self te integreer; die aksiegeorienteerde, na buite gerigte 

ekstrovert vind sin in die lewe deur die self met die sosiale realiteit te harmoniseer. 

In die bespreking van die basiese aannames waarop Jung se analitiese teorie gebaseer is, is van 

begrippe soos kollektiewe onbewuste, die self, introvert en ekstrovert gebruik gemaak. Hierdie en 
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ander begrippe word in die verdere bespreking van die teorie verduidelik. 

4.1.2 Die struktuur van persoonlikheid 

Jung noem die totale persoonlikheid die psige (siel). Die psige word beskou as 'n komplekse 

netwerk van sisteme wat in interaksie met mekaar verkeer, en psigiese energie deurlopend vloei 

van een sisteem na 'n ander. Die sisteme strewe voortdurend na harmonie (Jung, 1971: 134; Moller, 

1993 :68). Die psige verteenwoordig vir Jung die individu en die wereld, en is as sodanig kompleks 

en kan dit vanuit verskillende invalshoeke bestudeer word (Meyer et al., 1988:81). Volgens Jung 

bestaan die psige uit drie primere interathanklike sisteme: die bewuste ego, die persoonlike 

onbewuste en die kollektiewe onbewuste. 

Bischof(1970: 136) meen dat die grens tussen bewuste en onbewuste gedrag struktuurloos is, en 

gevolglik is daar heelwat wedersydse vloei tussen die twee sisteme in die daaglikse lewe. Ten 

opsigte van die interaksie tussen die bewuste en onbewuste kom Van Eenwyk (1991:12-13) tot 

die gevolgtrekking dat Jung in sy interpretasie van simbole, hulle in al hulle verskynsels in ag 

neem, eerder as om hierdie simbole se interpretasie tot 'n enkele betekenis te reduseer. Gegrond 

op (heuristiese) waarneming en hersiening, wend Jung hom tot omvattende verklarings wat al die 

diverse dimensies van die fenomeen (sintetiseer) sal respekteer eerder as om op enkele verklarings 

te fokus (reduksie). Jung was daarvan bewus dat daar nie op enige vlak van reduksie, 'n lineere 

interaksie tussen die bewuste en onbewuste, bestaan nie. Jung (1971: 156-157) wys verder daarop 

dat die funksionele verhouding van die onbewuste na die bewuste kompenserend van aard is 

aangesien dit die sublimate materiaal wat deur die bewuste situasie regverdig word na vore bring, 

dit wil se al daardie inhoud wat nie sou ontbreek het nie indien dit reeds deel van die bewuste was 

me. 

V ervolgens word die drie prim ere interathanklike sisteme wat die struktuur van persoonlikheid 

(psige) vorm in besonderhede bespreek. 

4.1.2.1 Die ego 

Jung (1971:96) omskryf die ego as volg: 
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By ego I understand a complex of ideas which constitutes the centre of 

my field of consciousness and appears to possess a high degree of 

continuity and identity. Hence I also speak of an ego-complex. 

Jung (1971:96) gaan verder deur te noem dat die ego-kompleks net soveel die inhoud as die 

voorwaardes van die bewuste verteenwoordig. Alhoewel die ego net die kern van die bewuste veld 

verteenwoordig kom dit nie heeltemal met die psige ooreen nie omdat dit slegs een kompleks 

tussen vele ander komplekse is. Bowles (1990:397) reken dat die ego vir Jung 'n latere 

ontwikkeling in die individu verteenwoordig, sodanig dat die oorspronklike psige deur die 

onbewuste verteenwoordig is. 

Monte (1995:317) noem ook dat die ego bestaan uit al daardie interne en eksterne gebeurtenisse 

waarvan die individu op 'n gegewe oomblik bewus is. Terselfdertyd kan die ego alles wat op die 

bewuste vlak is ervaar deur eenvoudig aandag op een of ander sintuiglike ervaring ofherinnering 

van sodanige ervaring te vestig. Moller (1993:68) wys daarop dat die ego vir Jung 'n 

samebindende krag in die psige is en dat dit funksies soos waarneming, denke, gevoel en geheue 

insluit. Konseptueel word dit tussen die eksterne wereld en innerlike wereld van die individu 

geplaas en speel dit 'n medierende rol. Dit het 'n selektiewe funksie deurdat dit slegs 'n gedeelte 

van die stimuli waaraan die individu blootgestel word, in die bewussyn toelaat. 

Die ego het ook 'n duidelike selekteringsfunksie (Schultz, 1977:86). Die individu word haar hele 

lewe lank deur 'n wye reeks van stimuli gebombardeer. Die stimuli is te veel om effektief aan elk 

aandag te skenk. Die individu moet dus selektiefwees in haar persepsie van wat in die wereld om 

haar aangaan. Stimuli wat betekenisloos, irrelevant en onbelangrik is, asook stimuli wat bedreigend 

en skadelik is moet gefiltreer word. Dit is die funksie van die ego. Tensy 'n sensasie, idee of 

herinnering nie erken en tot die bewuste deur die ego toegelaat word nie, sal dit nie gesien, gehoor 

of gedink word nie. Jung (1948:83) dink dan ook aan die ego as 'n samestelling van die verskeie 

"sintuiglike-bewussynsvlakke", waar die onafhanklikheid van hierdieverskillende bewussynsvlakke 

in die eenheid van die dominerende ego saamgebind word. 

Laastens kan die analogie wat Jung (1948:142-143) tussen die ego en 'n weermag tref, help om 

die ego beter te verstaan. Psigiese aksie vind op die basis van soortgelyke komplekse aannames 

plaas. Ongeag hoe eenvoudig 'n impuls mag voorkom, is elke nuanse van die impuls se spesiale 
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karakter; sy sterkte en rigting; sy roete in tyd en ruimte; sy doelgerigtheid en intensie van 'n 

spesifieke psigiese voorveronderstelling afhanklik, dit wil se 'n houding. Hierdie houding bestaan 

weer uit 'n konstellasie van inhoud waarvan die menigvuldigheid nie bepaal kan word nie. 

Hiervolgens verteenwoordig die ego die Ieier van die weermag. Die ego se gedagtes en besluite, 

sy redes en betwyfelinge, sy doelwitte en verwagtings verteenwoordig die algemene personeel. Die 

ego se afhanklikheid van eksterne faktore verteenwoordig die afhanklikheid van die Ieier op die 

byna onberekenbare invloede wat die hoofkwartier belnvloed asook die obskure politieke 

agtergrond. 

4.1.2.2 Die persoonlike onbewuste 

Jung (1971: 156) beskryf die persoonlike onbewuste as bestaande uit die verwerwing van 'n 

persoonlike I ewe; alles wat vergete en onderdruk is; onbewustelik waargeneem, gedink en gevoel 

word. Jung (1966:66) meen ook dat die persoonlike onbewuste aile verlore herinneringe, pynlike 

idees wat onderdruk is ( doelbewus vergeet is) en inhoud wat nog nie vir die bewuste gereed is nie 

insluit, asook onbewustelike waarneming, waarmee Jung gevoelswaarneming wat nog nie sterk 

genoeg is om die bewuste te bereik nie bedoel. Volgens Maddi (1996:84) glo Jung dat inligting 

in die persoonlike onbewuste slegs na die bewuste kan deurdring as verdedigingsmeganismes 

verslap. 

Bowles (1990:397) gaan van die stand punt uit dat die onbewuste vir Jung baie ouer as die bewuste 

is en die see waarin die bewuste dryfverteenwoordig. Jung (Schultz, 1977: 88) beskou daarom die 

bewuste as minder belangrik in die vorming van persoonlikheid as die onbewuste. Die hoer en 

meer oppervlakkige onderdeel van die onbewuste is die persoonlike onbewuste. 

Elke individu se persoonlike onbewuste is uniek, en dit kan gesien word as die bergplek van 

individuele ervarings en interaksies met die wereld en die gepaardgaande interpretasies van hierdie 

ervarings en interaksies. Die inhoude van die persoonlike onbewuste is gewoonlik vir die bewussyn 

toeganklik en daar bestaan 'n voortdurende interaksie tussen die persoonlike onbewuste en ego 

(Jung, 1969:310-311; Meyer et al., 1988:83). 

Ervarings word in die persoonlike onbewuste in bondels of groepe saamgegroepeer. Jung verwys 

hierna as komplekse wat die boustene van die persoonlike onbewuste vorm. Jung (1948:9-10) 
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beskryfkomplekse as sekere groeperings van psigiese elemente (gedagtes, gevoelens, herinneringe 

en begeertes) wat met emosionele inhoud belaai is. Jung (1954:87) meen verder dat 'n kompleks 

'n outonome psigiese entiteit is. Die outonome aard daarvan word bewys deurdat dit nie in die 

hierargie van die bewuste ego inpas nie. 

Moller (1993:70) wys ook daarop dat komplekse nie aileen die strukturele komponente van die 

persoonlike onbewuste uitmaak nie, maar dat dit 'n baie belangrike rol in die motivering van 

gedrag speel. Die individu met 'n kompleks oor mag sal gepreokkupeerd wees met die verkryging 

van mag en altyd daarna strewe. Sy sal met invloedryke individue identifiseer. Komplekse kan 

skadelik wees en selfs tot psigopatologie aanleiding gee. Aan die ander kant kan komplekse soos 

die oor uitnemendheid en prestasie 'n individu juis motiveer om hard te werk en haar voile 

potensiaal te realiseer. Ten opsigte hiervan wys Schultz (1977:83) daarop dat Jung tot die 

gevolgtrekking kom dat die individu met 'n kompleks nie bewus is van die mate waarin sy daardeur 

beheer word nie omdat dit nie deel van haar bewuste vorm nie. Die kompleks is in die persoonlike 

onbewuste. Komplekse bepaal omtrent alles oor die individu - haar persepsie van die wereld en 

wat haar waardes, belangstellings en motiverings is. 

4.1.2.3 Die kollektiewe onbewuste 

Die kollektiewe onbewuste staan ook as die onpersoonlike onbewuste of transpersonale 

onbewuste bekend omdat dit los van enigiets persoonlik staan en algemeen tot aile individue is 

aangesien die inhoud daarvan orals kan voorkom, wat nie die geval met persoonlike inhoud is nie 

(Jung, 1966:66). Volgens Jung (1948:156) ontstaan die kollektiewe onbewuste in die inherente 

struktuur van die brein. Dit verteenwoordig die mitologiese assosiasies, motiewe en beelde wat 

opnuut enige plek en tyd na vore kan kom en wat onathanklik van historiese tradisie en migrasie 

is. Die kollektiewe onbewuste bestaan uit latente herinneringe en ervarings wat deur geslagte heen 

vasgele is en dus 'n gemener deler tussen aile individue vorm (Moller, 1993:70). Hierdie latente 

herinneringe en ervarings is genoegsaam deur die eeue deur ons voorouers ervaar om "spore" in 

die brein te laat. As gevolg van die universele aard van die kollektiewe onbewuste kon dit nie deur 

die eeue slegs deur tradisionele gebruike en wette vasgele word nie, maar soos genoem het die 

individu die gedrag oorgeerf(Bischof, 1970:143). 

Die kollektiewe onbewuste vorm die basis van persoonlikheid deurdat dit alle teenwoordige 
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gedrag bepaal. Dit is dus die belangrikste krag in die persoonlikheid. Die latente herinnerings en 

ervarings waaruit die kollektiewe onbewuste bestaan, bestaan in elke individu in die vorm van 

predisposisies of neigings om situasies op dieselfde wyse waar te neem en dieselfde te dink en voel 

as ons voorouers. Ofhierdie neigings in gedrag geaktualiseerd of gerealiseer gaan word, hang van 

die spesifieke ervarings van die individu af Byvoorbeeld, ons voorouers het donker gevrees, 

daarom erf die individu die predisposisie om op dieselfde wyse op te tree. Dit beteken nie dat elke 

individu outomaties groot word met 'n vrees vir die donker nie, maar slegs dat die persoon meer 

geneig sal wees om donker eerder as lig te vrees (Schultz, 1977:89). 

Daar bestaan nie net interaksie tussen die bewuste en onbewuste as sodanig nie, maar ook tussen 

die persoonlike onbewuste en kollektiewe onbewuste. Hierdie twee sisteme funksioneer soms 

onafhanklik en soms in koordinasie met mekaar, maar altyd as verskillende fenomene binne 

persoonlikheid. Wanneer die persoonlike onbewuste soms nie in staat is om stres te verlaag nie, 

sal die kollektiewe onbewuste deur die rykdom van sy geakkumuleerde verlede die teenwoordige 

probleem oplos. Op soortgelyke wyse word ervarings wat die gemeenskap in die huidige lewe 

opdoen in die vorm van predisposisies na toekomstige generasies oorgedra (Jung, 1969:292; 

Bischof, 1970:128). 

Jung het baie tyd spandeer om hierdie universele, gemeenskaplike ervanngs en beelde te 

ondersoek. Die ooreenkoms tussen die oeroue en teenwoordige het hom tot die beseflaat kom dat 

sekere ervarings in die psige ingeprent is omdat dit oor so baie generasies herhaal is (Schultz, 

1977:89). Hierna verwys Jung as argetipes of oerbeelde. Dit vorm deel van die kollektiewe 

onbewuste maar as gevolg van die prominente aard daarvan in Jung se analitiese teorie, word dit 

onder 'n afsonderlike opskrifbespreek. 

4.1.2.4 Argetipes 

Jung (1971: 114-115, 116) omskryfargetipe of allereerste/oorspronklike beeld as 'n geheuebrug, 

'n atbeelding wat deur die kondensasie van ontelbare soortgelyke prosesse ontstaan het. Die 

argetipe is dus 'n kondensasie van die lewensproses. Dit gee 'n koordinerende en koherente 

betekenis aan beide gevoels- en innerlike persepsies. Argetipes verwys dus na al die predisposisies 

ofuniversele gedagtevorme ofbeelde wat die individu se gedrag be'invloed. Nie aile argetipes is 

in dieselfde mate ontwikkel nie. Sommige is beter ontwikkel en oefen 'n sterker invloed op die 
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funksionering van persoonlikheid uit. Ander het slegs 'n minimale invloed (Moller, 1993:71). 

Bischop (1970: 144) wys daarop dat argetipes gewoonlik baie emosie behels. Verder word 

verskillende argetipes soms met mekaar verweef soos duidelik uit die Christelike term "God die 

Vader" gesien kan word. Argetipes kan mekaar ook komplementeer. Byvoorbeeld, in sommige 

films is daar binne 'n situasie "goeie" en "slegte" karakters. 'n Held sender 'n teenoorgestelde skurk 

het nie sin nie. Schultz (1977:90) beklemtoon ook die feit dat argetipes nie ten voile ontwikkelde 

herinneringe ofbeelde wat die individu duidelik kan "sien" is nie. Die individu is nie bewus van die 

argetipes nie. Dit be1nvloed haar deur neigings en predisposisies wat op die onbewuste vlak 

bestaan. 

Jung (1966:95-96) kom tot die slotsom dat argetipes buitengewone belangrike konsepte met 'n 

kragtige effek is wat intensiewe aandag verdien. Dit moet nie bloot onderdruk word nie, maar 

versigtig geweeg en oorweeg word, al is dit net weens die psigiese gevare wat dit kan inhou. 

Argetipes kom gewoonlik as projeksies voor. 

Nog 'n term wat Jung in relasie tot argetipes ontwikkel het, is sinchronisiteit. Die term maak 

voorsiening vir gebeurtenisse wat deur betekenis eerder as oorsaak-gevolg-effek verduidelik kan 

word (Monte, 1995:323). Deur te droom van dood en later agter te kom dat die individu wei 

gesterf het is 'n voorbeeld van sinchronisiteit. Die droom het nie die dood veroorsaak nie. Die 

dood, wat voor die droom nog nie aan die individu gekommunikeer is nie, het ook nie die droom 

veroorsaak nie (Bischof, 1970:145). Jung (1954:124-125) beskou parasielkunde as die 

manifestasie van gedragsverskynsels wat direk met die kollektiewe onbewuste in verb and gebring 

kan word. Daarom kan hierdie gedragsverskynsels soos telepatie, heldersiendheid en ander 

parapsigiese verskynsels aileen as die resultaat van 'n akousaal sinchronistiese verhouding ('n 

sekere psigiese relatiwiteit van ruimte en tyd) verstaan en verklaar word. 

Jung identifiseer talryke voorbeelde van argetipes, wat onder andere geboorte, dood, held, son, 

mag, water en moeder insluit. As gevolg van die omvang hiervan word daar vir die doel van 

hierdie navorsing slegs gefokus op vier argetipes wat Jung prominent in sy analitiese teorie 

bespreek. Hierdie vier argetipes sluit in: die persona, die anima en animus, die skaduwee en die 

self 
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(a) Die persona 

Jung (1966: 157) meen die term "persona" is relevant omdat dit verwys na die masker wat akteurs 

in die vorige eeu gedra het ten einde die rol wat hulle gespeel het aan te dui. Dit is dan ook soos 

die naam impliseer, 'n masker vir die kollektiewe onbewuste; 'n masker wat individualiteit versin 

deur die individu self en ander te laat glo dat die individu individualisties is, terwyl die individu 

slegs 'n rol wat deur die kollektiewe onbewuste bei'nvloed word, vertolk. Meyer et al. (1988:84) 

verduidelik ook dat die persona uit verskillende maskers bestaan. So kan 'n individu een persona 

vir die werk he, waar sy haar as 'n gereserveerde, terughoudende individu openbaar, terwyl sy by 

die huis teenoor haar eggenoot en kinders impulsief en demonstratief mag optree en op die 

sportveld 'n joviale sportvrou is. 

Volgens Moller (1993 :71-72) is die persona vir Jung noodsaaklik omdat die individu gedwing 

word om rolle te vertolk ten einde sukses in haar werk en interpersoonlike verhoudings te bereik. 

Iemand wat nie 'n persona ontwikkel nie sal taktloos en asosiaal wees. Aan die ander kant kan 'n 

individu so geheg aan 'n persona raak dat sy begin glo dat dit haar ware self weerspieel. Deur die 

rol wat sy speel, word sy die persona wat die rol voorstel. Gevolglik word ander aspekte van haar 

persoonlikheid op die agtergrond geskuif en nie ontwikkel nie. Die doel van 'n gesonde 

persoonlikheid is om die persona te vernietig sodat die res van die persoonlikheid kan ontwikkel 

(Schultz, 1977:91). Die verskil tussen die geestesgesonde en geestesongesonde persoonlikheid is 

dat die geestesgesonde persoonlikheid weet dat sy 'n rol vertolk, maar terselfdertyd is sy bewus 

van haar ware innerlike self Die geestesongesonde persoonlikheid lei haarself en ander om die bos. 

(b) Die anima en animus 

Elke man beskik oor vroulike eienskappe en elke vrou beskik oor manlike eienskappe. Hoe meer 

manlik 'n man bewustelik voorkom, hoe meer word sy vroulike kwaliteite onderdruk sodat dit in 

sy onbewuste voorkom. Die anima verteenwoordig die vroulike eienskappe van die man, terwyl 

die animus na die manlike eienskappe van die vrou verwys (Jung, 1971 : 13 9-140). Dit beteken dat 

'n individu nie net oor die fisiologiese eienskappe van beide geslagte (soos byvoorbeeld 

geslagshormone) beskik nie, maar ook oor psigologiese eienskappe van beide geslagte soos 

emosies, houdings en waardes. Gevolglik postuleer Jung die anima as die vroulike argetipe wat 

onbewustelik in elke man aanwesig is en wat deur gevoel en emosionaliteit gekenmerk word. Die 
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animus daarenteen is die manlike argetipe wat logika en rasionaliteit in elke vrou verteenwoordig 

(Meyer et al., 1988:85). 

Die belangrikheid van hierdie argetipes vir geestesgesondheid beteken dat albei in die individu tot 

uitdrukking moet kom. Dit wil se, 'n man moet sy vroulike eienskappe (soos teerheid) en 'n vrou 

haar manlike eienskappe (soos aggressie) kan uitdruk terwyl die eienskappe van die eie geslag in 

hom of haar ook terselfdertyd tot uitdrukking moet kom. 'n Geestesgesonde persoonlikheid kan 

nie ontwikkel indien die belangrike ander-geslag-eienskappe latent en onderontwikkeld bly nie, 

aangesien 'n gedeelte van die persoonlikheid onderdruk en eensydig sal bly (Schultz, 1977:91). 

(c) Die skaduwee 

Moller ( 1993:72-73) beskryf die skaduwee as die teenoorgestelde van die persona. Die skaduwee 

omvat die basiese primitiewe instinkte van die mens wat tot uiting in gedagtes, emosies, begeertes 

en gedrag kom en wat onversoenbaar met die standaarde van die gemeenskap en die ideale van 

die persoonlikheid is. Dit is die donker sy van die psige en eie aan aile individue. Schultz (1977:91) 

beskryf die skaduwee ook as die kragtigste en potensieel skadelikste argetipe. Dit is 'n besondere 

ontstellende argetipe deurdat dit die beste sowel as die slegste aspekte van die menslike aard 

verteenwoordig. Beide hierdie teenpole moet neerslag in persoonlikheid vind. Jung (1954:59) is 

van mening dat dit vir die individu noodsaaklik is om haar donker sy te erken. Dit is eers dan dat 

sy in haarself eenheid sal bereik en van haar menslike aard bewus sal word. 

Jung het egter geglo dat die skaduwee, die dierlike aspek van die individu, haar help om die 

teenstrydighede wat so nodig vir bestaan en uiteindelike vordering is, te ontwikkel. Slegs deur die 

bose in die lewe te ervaar kan die individu die goeie leer ken en poog om 'n goeie lewe te bereik 

(Bischof, 1970:144). Bowles (1990:402-403) verduidelik ook dat alhoewel daar eksterne 

strukturele faktore kan wees wat sekere sosiale gebeure kan verklaar, Jung geglo het dat sosiale 

konflik in baie gevalle die resultaat was van die psige wat in konflik met sigself was. Indien daar 

dan nie daadwerklike pogings aangewend is om die skaduwee te konfronteer en te integreer nie, 

was die eksterne konflik 'n refleksie van die skaduweemateriaal. 

Wanneer die skaduwee in totaliteit onderdruk word, is die persoonlikheid nie net oninteressant nie, 

maar die individu word dan deur die moontlikheid gekonfronteer dat die donker sy van haar 
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persoonlikheid in opstand kan kom. Die dierlike instinkte van die persoonlikheid verdwyn nie 

indien dit onderdruk word nie, maar le sluimerend en wag vir 'n krisis of verswakking in die ego 

sodat dit beheer kan oorneem. Wanneer dit gebeur word die individu deur haar onbewuste beheer 

wat tot geestesongesondheid lei (Jung, 1969:208; Schultz, 1977:92). 

(d) Die self 

Jung (1971:131) omskryfdie self as volg: 

As an empirical concept, the self designates the whole range of psychic 

phenomena in man. It expresses the unity of the personality as a whole. 

But in so far as the total personality, on account of its unconscious 

component, can be only in part conscious, the concept of the self is, in 

part, only potentially empirical and is to that extent postulate. In other 

words, it encompasses both the experienceable and the inexperienceable 

(or the not yet experienced). 

Jung (1966: 177) gaan van die standpunt uit dat die self in rangorde bo die ego geklassifiseer moet 

word. Dit omvat nie net die bewuste psige nie, maar ook die onbewuste psige en verteenwoordig 

daarom 'n persoonlikheid wat die individu werklik is. Omdat die self ook die onbewuste psige 

omvat, sal dit nooit vir die individu moontlik wees om naastenby ten volle van die self in haar 

bewus te wees nie omdat daar altyd onbeperkte en onbepaalbare onbewuste materiaal, wat die 

totaliteit van die selfuitmaak, sal bestaan. Dit blyk dus 'n onmoontlike taak te wees om die self ten 

volle te verwesenlik ofte aktualiseer en daarom bly dit volgens Schultz (1977:93) vir die meeste 

individue 'n lewenslange doelwit. Om selfaktualisering te bereik, moet die individu oor objektiewe 

selfkennis beskik. Verder is nog 'n vereiste vir selfaktualisering, die feit dat dit gewoonlik nie voor 

die individu se middeljare, indien wel, bereik word nie. Ouderdom speel dus 'n belangrike rol in 

persoonlike geestesgesondheid. 

Meyer et al. (1988:86) noem dat die self, as argetipe, die individu motiveer om die verskillende 

komponente van die psige in 'n harmonieuse geheel te integreer. Dit verteenwoordig dus die 

individu se strewe na eenheid, integrasie, voltooidheid en volkomenheid. Die self tree na vore 

wanneer die bewuste en die onbewuste nie meer in opposisie tot mekaar staan nie, maar mekaar 



133 

aanvul om 'n groter geheel te vorm. 

Aangesien die verhouding tussen die bewuste en onbewuste kompenserend van aard is, speel die 

self die rol van boodskapper na die ego toe deur middel van drome wat simbolies advies aan die 

individu bied om haar houdings ofaksies te wysig (Peterson, 1992:36). 

4.1.3 Aspekte eie aan Jung se teorie 

Jung het 'n aantal konsepte wat betrekking het op die individu as energiesisteem, dinamiek van 

die psige, asook psigotipes ontwikkel. 

4.1.3.1 Die individu as energiesisteem 

Jung (1948:31) het aanbeveel dat die term libido gebruik word om die konsep "energie" in 

analitiese sielkunde te beskryf Jung (1971: 126-127) beskryf die term libido as psigiese energie. 

Psigiese energie is die intensiteit van die psigiese proses, die sielkundige waarde wat daaraan 

geheg word. Dit impliseer nie die toekenning van waarde, hetsy morele, estetiese of intellektuele 

waarde nie; die sielkundige waarde is alreeds ingesluit in die bepalende krag wat in die definitiewe 

psigiese effek tot uiting kom. 

Volgens Moller (1993:79) gebruik Jung die term libido op twee verskillende maniere: 

• Libido kan na 'n diffuse, algemene lewensenergie verwys. 

• Libido kan ook dui op 'n meer beperkte psigiese energie waardeur die ps1ge 

gemotiveer word. 

(a) Die beginsel van teenstellendes 

Hoe word psigiese energie opgewek? VanEenwyk (1991: 10) gaan van die standpunt uit dat Jung 

se metasielkunde op die idee gegrond is dat spanning tussen teenstellendes psigiese energie 

genereer wat sielkundige groei fasiliteer. Opponerende kragte binne die persoonlikheid, 

byvoorbeeld liefde en haat, skep konflik waaruit energie ontstaan wat weer in gedrag tot uiting 

kom. Dieselfde gebeur byvoorbeeld met die aanwesigheid van opponerende waardes. Elke 
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begeerte, gedagte of gevoel het sy teenstelling. Ook die strukturele sisteme van die psige, 

byvoorbeeld die bewuste en onbewuste, is in voortdurende teenstelling met mekaar (Moller, 

1993:81). Jung (1966:53) glo ook dat aangesien daar geen energie opgewek word indien 

teenstellendes nie bestaan nie, dit nodig is om die teenstelling van 'n houding in die bewuste te 

identifiseer. Jung (1971 :85) definieer houding as die psige se gereedheid om op 'n sekere wyse op 

te tree of te reageer. 

Jung (1948:34) meen dat die belangrikste energiefenomene van die psigiese lewe die proses van 

progressie en regressie is waarvolgens psigiese energie gekanaliseer word. Hy skenk egter ook 

aandag aan die prosesse van sublimasie en verdringing as energiekonsepte. Hierdie vier prosesse 

word vervolgens kortliks bespreek. 

(b) Progressie 

Jung (1948:34) omskryf progressie as die daaglikse vordering in die proses van sielkundige 

aanpassing. Die progressie van die libido vind plaas wanneer omgewingseise voortdurend bevredig 

word. Tydens progressie word teenstellendes deur die gekoordineerde vloei van fisiese prosesse 

in 'n eenheid versoen. Die samewerking tussen die teenstellendes lei tot 'n gebalanseerde 

reelmatigheid van die fisiese prosesse. Sonder hierdie samewerking sal die prosesse eensydig en 

ongebalanseerd voorkom (Jung, 1948:35). 

Volgens Meyer et al. (1988:90) vind progressie plaas wanneer die ego suksesvol by die eise van 

die omgewing en die behoeftes van die onbewuste aanpas, sodat die vloei van energie 

teenstellendes versoen. 

(c) Regressie 

Indien een teenstellende onderdruk word, het dit 'n belemmerende invloed op die energievloei wat 

enige moontlike verdere vordering dwarsboom. Die stryd tussen die teenstellendes sal vrugteloos 

voortduur indien regressie nie met die aanvang van die konflik tussen die teenstellendes in werking 

tree nie. Regressie verteenwoordig die terugwaartse beweging van die libido deurdat die konflik 

tussen die teenstellendes geleidelik hulle waarde vir die individu verminder (Jung, 1948:36). 
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Jung sien regressie nie noodwendig as net negatief nie. Volgens Jung mag dit meehelp om nuttige 

kennis vanuit die persoonlike of kollektiewe onbewuste na vore te bring (byvoorbeeld deur 

drome). Sodoende word eensydige ontwikkeling in die psige teengewerk om 'n groter harmonie 

in die psige te bewerkstellig (Meyer et al., 1988:90-91). Soos wat progressie die proses van 

voortdurende aanpassing by omgewingseise is, so is regressie die individu se aanpassing by haar 

innerlike wereld wat nodig is om aan die eise van individuasie te voldoen (raadpleeg 4.1.4: 142). 

Daar bestaan dus 'n wederkerige verhouding tussen die twee prosesse. Die individu kan slegs op 

'n ideale wyse aan die eise van die omgewing voldoen indien sy by haar innerlike wereld aangepas 

het. Tegelykertyd kan die individu slegs by haar innerlike wereld aanpas en heelheid bereik as sy 

by omgewingseise aangepas het (Jung, 1948:43). 

(d) Sublimasie 

Wanneer psigiese energie om die een of ander rede (byvoorbeeld sosiale onaanvaarbaarheid) nie 

uiting vind nie kan dit in die vorm van sublimasie of verdringing gekanaliseer word. Indien dit 

opwaarts op 'n wyse wat sosiaal aanvaarbaar is en wat openlik nagestreef kan word, uitgedruk 

word gebruik die individu die proses van sublimasie. Deur sublimasie toon die persoonlikheid 

positiewe vordering deurdat die individu se motiewe deur die gemeenskap aangemoedig word. 

Deur hierdie aanmoediging kan die individu haar sublimale psigiese energie koordineer en nuttig 

aanwend om die gewenste doelwit te bereik. 'n Voorbeeld hiervan is die ongetroude vrou wat haar 

behoefte aan kinders bevredig deur 'n beroep as kleuterskoolonderwyseres te beoefen (Bischof, 

1970: 131 ). Sublimasie is dus 'n proses wat in die onbewuste plaasvind (Jung, 1969:367). 

(e) Verdringing 

Verdringing vind plaas wanneer bewuste impulse die ego of persona bedreig en dit dan na die 

onbewuste verdring word (Meyer et al., 1988:91). Volgens Bischof (1970: 131, 132) beweeg 

psigiese energie deur die proses van verdringing afwaarts en kom dit dan op verdraaide wyses tot 

uiting wat nie altyd sosiaal aanvaarbaar is nie. Deurdat die energie onderdruk word, lei dit tot 

spanning en irrasionele gedrag. Die individu is meestal onbewus van die oorsaak hiervan. Jung 

(1948:36) meen dat indien die individu suksesvol in die verdringing van energie is dit tot 

disassosiasie lei, dit wil se 'n "skeuring in die persoonlikheid", of gebrek aan eenheid in die self 

Dit kan tot neuroses aanleiding gee. 
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4.1.3.2 Die dinamiek van die psige 

Volgens Jung word psigiese funksionering deur twee beginsels, te wete die beginsel van 

ekwivalensie en die beginsel van entropie bepaal. Hierdie twee beginsels word aan die 

termodinamika ( dit is die wetenskap van die verhouding van hitte as energiebron tot ander 

energiebronne, en in besonder die omskakeling van hitte na meganiese energie) ontleen. Hoewel 

die beginsels gewoonlik net op geslote sisteme van toepassing is, is Jung van mening dat dit oak 

op die werking van die psige toegepas kan word, ten spyte daarvan dat die psige net 'n gedeeltelik 

geslote sisteem is (Meyer et al., 1988:88-89). Jung gebruik dus hierdie twee beginsels om die 

beweging van psigiese energie te bepaal. 

(a) Die beginsel van ekwivalensie 

Volgens die beginsel van ekwivalensie (of gelykwaardigheid) sal daar vir elke gegewe hoeveelheid 

energie wat bestee ofverbruik word om 'n sekere toestand teweeg te bring, 'n gelyke hoeveelheid 

van dieselfde of'n ander vorm van energie iewers anders verskyn (Jung, 1969: 18). Psigiese energie 

gaan dus nooit vir die persoonlikheid verlore nie en word nooit meer nie, maar word bewaar. 

Indien een komponent van die psige energie verloor, sal dit eenvoudig in 'n ander komponent van 

die psige te voorskyn kom. Dit kan gebeur dat bewuste gedrag na die individu se onbewuste 

gekanaliseer word. Die individu is dan nie daarvan bewus dat sy energie na haar onbewuste 

oorgedra het nie en dit is moeiliker om die gedrag te identifiseer wat te voorskyn tree as gevolg 

van hierdie verplasing van energie (Jung, 1969:19). 

Omdat psigiese energie nooit veri ore gaan nie, word dit dus slegs in 'n ander vorm getransformeer. 

Onderdrukte idees, wat psigiese energie verteenwoordig, vind eenvoudig uitdrukking in 

ekwivalente simboliese vorms. Hierdie transformasies gee nie noodwendig tot neurotiese gedrag 

aanleiding nie. Jung definieer hierdie modifikasie in psigiese energie eerder as potensieel gesonde 

"kanalisering van die libido". Dit is as kreatiewe, byna poetiese oordrag van psigiese energie na 

mitiese of allegoriese simbole (Monte, 199 5:3 06). 

(b) Die beginsel van entropie 

Volgens Jung (1948:27) kan energie slegs as gevolg van 'n verskil in intensiteit getransformeer 
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word. So kan hitte slegs in werk getransformeer word deur die beweging van 'n warmer na kouer 

liggaam. Hierteenoorword meganiese werk deurentyd na hitte getransformeer, maar as gevolg van 

die verminderde intensiteit kan dit nie weer terug na werk transformeer word nie. Sodoende word 

verskille in intensiteit na 'n gelyke temperatuur binne 'n geslote sisteem getransformeer. Die psige 

kan ook as 'n relatief geslote sisteem beskou word, waar energie getransformeer word om 'n balans 

tussen komponente te bewerkstellig. 

Die beginsel van entropie kan duidelik in die vormmg van 'n standhoudende en relatief 

onveranderde houding gesien word. Hoe groter die aanvanklike teenstellende houdings in die 

individu was, hoe groter is die energie wat die teenstellende pole vrylaat en hoe groter is die 

aantrekkingskrag tussen hierdie pole. As gevolg van die intensiteit van die proses ( omdat die 

aantrekkingskrag tussen die pole so groot is) sal die balans wat as gevolg van die beginsel van 

entropie bereik is tot hierdie standhoudende houding lei (Jung, 1969:26). 

Dit blyk dat Jung persoonlikheid as 'n energiesisteem beskou en dat die motivering van 

persoonlikheid dan ook in terme van die beweging van energie verklaar kan word. Al die 

belangrike konsepte onderliggend aan die individu as energiesisteem soos in Jung se analitiese 

teorie bespreek is nou afgehandel. Vervolgens word nog 'n belangrike bydrae van Jung se teorie, 

naamlik die beskrywing van persoonlikheid volgens psigotipes bespreek. 

4.1.3.3 Psigotipes: houdings en funksies 

Jung beskryf persoonlikheid volgens twee houdings, te wete ekstroversie en introversie asook vier 

funksies naamlik denke, gevoel, waarneming en intui'sie. In 'n komplekse klassifikasie van 

persoonlikhede is die twee houdings en vier funksies in interaksie met mekaar om agt psigotipes 

(persoonlikheidstipes) te vorm. 

(a) Houdings 

Die individu se bewuste (hoe sy die wereld waameem en daarop reageer) word deur die houding 

van ekstroversie of introversie bepaal. Hierdie houdings verteenwoordig teenstellende wyses 

waarop die wereld beskou kan word, twee verskillende orientasies van die bewuste (Schultz, 

1977:86) en word as volg beskryf: 
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• Ekstroversie: Wanneer 'n individu se besluite en aksies deur eksterne objektiewe data 

en omstandighede eerder as subjektiewe waarneming gelei word, het die individu 'n 

ektroversiewe orientasie. Wanneer die individu se gedagtes, gevoelens, reaksies en 

lewenstyl direk met objektiewe omstandighede en eise korreleer, is sy 'n ekstrovert. 

Dit is die objektiewe en nie die subjektiewe waarneming wat die bepalende rol in haar 

bewuste speel nie. Die ekstroverte individu beskik wel oor subjektiewe waarnemings, 

maar ag objektiewe data en omstandighede as belangriker in die bepaling van gedrag 

(Jung, 1971:4-5). 

• Introversie: Die introvert word van die ekstrovert onderskei deurdat eersgenoemde 

nie deur objektiewe data, soos die ekstrovert, gelei word nie, maar deur subjektiewe 

faktore. Alhoewel die introvert bewus is van eksterne omstandighede, oorweeg sy 

subjektiewe faktore in haar besluite. Die introvert baseer haar gedrag hoofsaaklik op 

gevoelsindrukke (Jung, 1971:44-45). Meyer et al. (1988:91) som Jung se introversie 

as die innerlike gerigtheid van psigiese energie op die subjektiewe ervarings van die 

ego op. 'n Introvert is met haar eie emosies en belewenisse gepreokkupeer en kom 

gewoonlik as baie afsydig en selfs onsosiaal voor. 

Beide houdings is in aile individue teenwoordig sodat elke individu oor sowel ekstraversiewe en 

introversiewe eienskappe beskik. Normaalweg sal een van hierdie twee houdings in 'n individu se 

gedrag domineer, terwyl die ander houding onbewus en ondergeskik in die individu se 

persoonlikheid is. Die ondergeskikte of onbewuste orientasie kan in drome, fantasiee of 

buitengewone omstandighede as die dominante houding na vore tree. So noem Jung (1971: 11) dat 

'n individu met 'n ekstroverte houding sondermeer ekstroverte gedrag sal openbaar nie. Dit is 

moontlik om in dieselfde individu vele sielkundige prosesse waar te neem wat introverte 

meganismes behels. Die superieure houding is die mees bewuste een en totaal onder bewuste 

beheer, waar die minder gedifferensieerde houding of ondergeskikte houding gedeeltelik onbewus 

is en baie minder onder die beheer van die bewuste is. 

(b) Funksies 

Benewens die houdings onderskei Jung ook vier sielkundige funksies as die manier waarop die 

individu haar wereld waarneem en betekenis aan elke ervaring gee (Moller, 1993:77). Die 

betekenis van die vier funksies is as volg: 
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• Denke: Uit Jung (1971: 152) se oogpunt moet denke as die koppeling van idees deur 

middel van die gebruik van 'n konsep beskou word, dit wil se 'n oordeelshandeling 

ongeag of die handeling doelbewus is of nie. Idees word dus deur denke konseptueel 

met mekaar in verband gebring. Denke verwys na kognitiewe prosesse en behels die 

redelike en logiese interpretasie van geheue sodat dit betekenis verkry (Moller, 

1993:77). 

• Gevoel: Gevoel verwys primer na 'n proses wat tussen die ego en 'n gegewe inhoud 

plaasvind. Deur hierdie proses word 'n waarde aan die inhoud gekoppel in terme van 

aanvaarding of verwerping. Gevoel is in totaliteit 'n subjektiewe proses, wat 

onafhanklik van eksterne stimuli kan wees, maar verteenwoordig tog 'n tipe oordeel 

deurdat waarde aan die inhoud verleen word (Jung, 1971: 1 05). 

• Waarneming: Jung (1971:132) beskou waarnerning as identies aan persepsie. In 

Meyer et al. (1988:92) word Jung se konsep van waarneming omskryfas die wyse 

waarop die psige eksterne impulse deur middel van die sintuie, naamlik gesig, gehoor, 

reuk, smaak en tas beleef en ervaar word. 

• Intulsie: Deur intui:sie word persepsies op 'n onbewustelike wyse gevorm. Intui:sie is 

nie dieselfde as sintuiglike waarneming of gevoel nie en word ook nie op intellektuele 

wyse afgelei nie. Dit behels 'n tipe instinktiewe begrip, onafhanklik van die inhoud 

(Jung, 1971:124). 

Jung (1971: 130) verdeel hierdie vier funksies in rasionele en irrasionele kategoriee. Denke en 

gevoel word as rasionele funksies beskou deurdat hulle primer deur refleksie/ oordenking bei:nvloed 

word. Besluite is op rede gegrond. Die irrasionele funksies, waarneming en intui:sie, word deur 

persepsie bei:nvloed. Soos in die geval van die houdings is een funksie gewoonlik dominant en 

bewus in die individu se persoonlikheid terwyl die ander onbewus en sekonder is. Al vier funksies 

is dus in elke individu teenwoordig, alhoewel net een gewoonlik in die bewuste tot uiting sal kom. 

Elkeen van die funksies kan verder op 'n introverte of ekstroverte wyse manifesteer (Meyer et al., 

1988:92). 

(c) Psigotipes 

Deur 'n kombinasie van 'n individu se dominante houding en funksie kan haar basiese tipe 

persoonlikheid bepaal word. Op grond hiervan kan agt psigotipes (persoonlikheidstipes) onderskei 
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Ekstrovert denkende tipe: Hierdie tipe individu baseer al haar aktiwiteite op 

intellektuele redenasies wat weer altyd op objektiewe data, eksterne feite of algemeen 

aanvaarde idees gegrond is. Die tipe individu verhef objektiewe realiteit, waardeur 

haar lewe gereguleer word (Jung, 1971:17 -18). So 'n individu kan kortsigtig voorkom 

en die indruk skep dat sy oor geen vryheid beskik om logiese gevolgtrekkings te maak 

nie omdat sy weier om verby die objektiewe feite te kyk (Monte, 1995:329). Alle 

aktiwiteite gebaseer op gevoelens, soos estetiese aktiwiteite, word onderdruk (Jung, 

1971: 19). 

• Ekstrovert gevoelstipe: Dit blyk asofhierdie tipe individu by eksterne omstandighede 

aangepas is. Haar gevoelens is in harmonie met objektiewe situasies en algemene 

waardes (Jung, 1971:27, 29). Denke is die funksie wat die meeste in hierdie tipe 

individu onderdruk word as gevolg van die potensiele invloed wat dit op gevoel het. 

Tog word die individu se gevoelens en gedrag deur sosiale norme en ander se 

verwagtings bei:nvloed. Daarom wissel haar gevoelens van situasie tot situasie en van 

individu tot individu (Moller, 1993:78). 

• Ekstrovert waarnemingstipe: Hierdie tipe individu se waarneming van objektiewe 

feite is buitengewoon goed ontwikkel (Jung, 1971:34). So 'n individu is baie 

pragmaties en realisties. Sy aanvaar die lewe soos dit is sonder om te veel daaroor te 

dink. Sy is sensueel en afgestem op plesier (Meyer et al., 1988:93). 

• Ekstrovert intultiewe tipe: Hierdie tipe individu is baie van eksterne situasies 

afhanklik. Sy is altyd gereed om iets nuuts aan te pak en nuwe geleenthede te benut. 

Stabiliteit bedreig hierdie tipe individu. Nuwe geleenthede sal met groot intensiteit en 

entoesiasme aangepak word, maar sal sonder enige berou gelos en vergeet word sodra 

dit blyk dat daar geen verdere moontlikheid vir ontwikkeling in die projek is nie (Jung, 

1971:39). 

• Introvert denkende tipe: Besluite word deur subjektiewe data en nie deur konkrete 

ervarings en eksterne feite bei:nvloed nie (Jung, 1971 :51). Die denkende introvert het 

'n intense behoefte aan privaatheid en voel bedreig as iemand haar persoonlikheids

ruimte wil binnedring (Monte, 1995:331). Die individu is intellektueel ingestel en 

openbaar min gevoel vir die alledaagse lewe (Meyer et al., 1988:93). 

• Introvert gevoelstipe: Hierdie tipe individu is meestal stil, ontoereikend, moeilik om 
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te verstaan en skuil dikwels agter 'n kinderlike masker. Sy neig om swartgallig te 

wees. Omdat haar gedrag grootliks deur subjektiewe gevoel gerig word, bly haar 

werklike motiewe verskuil. Haar uiterlike houding is harmonieus, onopvallend, gee 

die indruk van 'n innemende kalmte of simpatieke reaksie. Die individu blyk geen 

behoefte te he om ander te be'invloed, te bei:ndruk of te verander nie. Hoe meer 

prominent hierdie eienskappe word, hoe meer word die indruk geskep dat hierdie 

individu afsydig en koud voorkom (Jung, 1971:60). 

• Introvert waarnemingstipe: Hierdie tipe individu word nie deur rasionele oordeel 

be'invloed nie, maar eenvoudig deur gebeure op sigself(Jung, 1971 :66). Sy is dus vir 

verandering in die eksterne omgewing vatbaar en al wat vir haar saak maak is haar 

persoonlike reaksie op die waarneming van objektiewe gebeure (Monte, 1995:331). 

Sy is 'n passiewe, kalm en vervelige individu wat nie veel van haarselfin interaksie met 

ander gee nie (Meyer et al., 1988:93). 

• Introvert intultiewe tipe: Die kunstenaar is 'n voorbeeld van hierdie psigotipe. Die 

grootste probleem van hierdie tipe individu is haar persepsie (Jung, 1971:72). Sy is 

verstrik in die verkryging van betekenis uit persepsies wat haar innerlike self sal 

bevredig. Dit kan daartoe lei dat sy van die gene rondom haar vervreemd raak (Monte, 

1995:331). Die tipe individu word selde deur ander begryp, en omdat haar denke en 

gevoel onderdruk is kan sy ook nie goed met ander kommunikeer nie (Moller, 

1993:79). 

Tot dusver is Jung se analitiese teorie in oenskou geneem in terme van dit waaruit persoonlikheid 

bestaan (struktuur), wat gedrag in persoonlikheid motiveer (energie/libido) asook verskillende 

tipes persoonlikhede (psigotipes) wat op grond van sekere houdings en funksies kan ontstaan. 

Jung se teorie het ook 'n groot bydrae gelewer tot die ontwikkeling van persoonlikheid wat 

vervolgens bespreek word. 

4.1.4 Die ontwikkeling van persoonlikheid 

Vir Jung verteenwoordig die ontwikkeling van persoonlikheid die proses van individuasie. 

Volgens Schultz (1977:93) blyk dit dat die meeste sielkundige teoretici geglo het dat die individu 

se persoonlikheid slegs tot op min of meer die ouderdom van vyf ontwikkel. Hiervolgens is die 

aard en vorming van persoonlikheid bepaal deur die individu se ervarings in haar kinderjare. 
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Tienerjare, middeljare of bejaardheid het slegs gedien vir die vaslegging en uitbreiding van die 

persoonlikheid wat reeds in die vroeere kinderjare gevorm is. Volgens Schultz (1977:93) was Jung 

die eerste teoretikus wat gesuggereer het dat die ontwikkeling van persoonlikheid 'n lewenslange 

proses is en dat persoonlikheid tussen die ouderdom van 35 en 50 drastiese transformasie 

ondergaan. 

Jung gebruik die konsepte individuasie en transendensie om ontwikkeling van persoonlikheid te 

beskryf Jung (1971: 119) hied die volgende definisie van individuasie aan: "Individuation, 

therefore, is a process of differentiation, having for its goal the development of the individual 

personality." 

Individuasie is dus die proses waarvolgens die ongedifferensieerde psige van 'n baba in subsisteme 

verdeel. Elkeen van hierdie subsisteme soos die ego, persona en skaduwee strewe daarna om ten 

volle van die primitiewe baba-psige te differensieer en tot 'n ge1ntegreerde sisteem op sigself te 

ontwikkel (Meyer et al., 1988:94). Jung (1966:173) meen dan ook dat individuasie beteken om 

'n "in-dividu" te word. Hierdeur word die eie selfbereik (selfaktualisering). 

Schott ( 1992: 112) dui aan dat die groei van die self, wat volgens Jung die brug tussen die bewuste 

en onbewuste is, die kern van die individuasieproses vorm. Namate die self ontwikkel en uitbrei 

inkorporeer dit vorige onbewustelike elemente van die psige in die terrein van die bewussyn. Dit 

lei tot 'n gesonder persoonlikheid omdat onverwerkte inligting in die onbewuste, hetsy persoonlike 

ofkollektiewe inligting, bewuste gedrag be1nvloed. Blitz (1992: 1 048) meen ook dat volgens Jung 

groei van die self slegs kan plaasvind wanneer die individu haar persoonlikheid van die kollektiewe 

norm skei en sodoende die unieke eienskappe wat haar 'n duidelike, koherente geheel maak in haar 

self inkorporeer. 

V eranderinge in die persona, skaduwee asook anima en animus vind tydens die ontwikkeling van 

die persoonlikheid plaas. Ten opsigte van die persona noem Jung (1966:297) dat die ontbinding 

van die persona 'n onontbeerlike voorvereiste vir individuasie is. Solank as wat die persona 

aanwesig is sal individualiteit onderdruk word. 

'n Volgende begrip wat Jung in die beskrywing van die ontwikkeling van persoonlikheid gebruik 

is transendensie. Transendensie verwys na die integrasie van die onderskeie sisteme van die psige 
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ten einde eenheid en harmonie, binne die psige asook eenheid met die mensdom, te bereik. 

Individuasie lei tot verskeidenheid binne die psige, terwyl transendensie eenheid, integrasie en 

harmonie bring, met die ontwikkeling van die self as die hoogste vorm van integrasie (Moller, 

1993:84). Vir Jung (1969:73, 74) bestaan die transenderende funksie uit die waardes, houdings 

en neigings van beide die bewuste en onbewuste wat by mekaar uitgebring moet word om 'n nuwe 

individualistiese houding vir die individu te skep. Individuasie en transendensie verteenwoordig 

vir Monte (1995:332) die twee kante van dieselfde munt. Individuasie verwys na voile 

ontwikkeling van al die sye van die individu in 'n unieke konfigurasie. Transendensie bied Ieiding 

in die bereiking van die idiosinkratiese "heelheid". 

4.1.5 Eienskappe van die geestesgesonde persoonlikheid 

Geestesgesondheid is vir Jung gelee in die bereiking van die self Dit geskied gewoonlik gedurende 

die vroee middeljare as 'n resultaat van die individuasieproses en die transendente funksie. Dit is 

'n toestand waar die grense tussen die bewuste en onbewuste, asook tussen die individu en wereld 

vervaag sodat die individu verhoog tot 'n nuwe grater eenheid (Meyer et al., 1988:94). Jung se 

werk met sy pasiente dui dan ook daarop dat individuasie meer gereeld by geestesgesonde, ten 

voile funksionerende individue aangetrefword (Schott, 1992:112). Individuerende individue is 

gewoonlik in hulle middeljare of ouer en het die krisisse wat ontstaan het as gevolg van die 

veranderende aard van hulle persoonlikheid in hierdie tyd deurstaan (Schultz, 1977:99). Schultz 

(1977:99-100) som dan ook die eienskappe van die geestesgesonde individuerende individu as 

volg op: 

• Die individu beskik oor 'n groot mate van selfkennis. Sy ken haarself op die bewuste 

en onbewuste vlak. 

• Saam met selfkennis kom aanvaarding van die self Sy aanvaar die aard van haar 

persoonlikheid, die sterk- en swakpunte. Alhoewel sy bewus is daarvan dat sy verskeie 

rolle vertolk, verwar sy dit nie met haar ware self nie. 

• 'n Derde eienskap van die individuerende individu is integrasie van die self Alle 

aspekte van die persoonlikheid is gei:ntegreer en geharmoniseer sodat dit alles tot 

uitdrukking kan kom. Vir die eerste keer is geen houding of funksie dominant nie. 

• Selfuitdrukking is so sentraal tot 'n geestesgesonde persoonlikheid dat dit as die vierde 

eienskap van die individuerende individu beskou word. 
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• Die individu word ook gekenmerk deur 'n aanvaarding en verdraagsaamheid van die 

menslike aard in die algemeen. 

• Die aanvaarding van die onbekende en misterieuse is 'n volgende eienskap 

kenmerkend van die geestesgesonde persoonlikheid. Sy word nie net meer deur rede 

gelei nie, maar kan ook onbewuste, irrasionele faktore tot die bewussyn toelaat. 

• Hierdie individu beskik ook oor wat Jung 'n universele persoonlikheid noem. Geen 

eienskap van die persoonlikheid domineer meer die individu nie, die uniekheid van die 

individu verdwyn. 

Die eienskap waarvolgens die geestesgesonde persoonlikheid aanvaarding van die self toon is 

veral vir die werkende moeder van belang. Die groot verantwoordelikheid vir 'n nuwe lewe kan 

die moeder sterk in haar eie vermoens in haar moederskaprollaat twyfel. Indien sy nie haar sterk

en swakpunte aanvaar nie, kan dit tot oormatige skuldgevoelens lei. 

4.1.6 Beskouings oor geestesgesondheid versus psigopatologie 

Meyer et al. (1988:95) noem dat patologie volgens Jung veroorsaak word deur die eensydige 

ontwikkeling van een deel of sisteem van die psige (soos in neurose), of die afsplitsing van 'n 

sisteem wanneer so 'n sisteem 'n totale outonome bestaan ontwikkel (soos in psigose). So 'n 

eensydige ontwikkeling, wat in ekstreme gevalle tot afsplitsing kan lei, word deur blokkering of 

opdamming van psigiese energie (libido) in een sisteem veroorsaak. Dit wil se die psige is nie in 

staat om volgens die beginsels van ekwivalensie en entropie psigiese energie so te versprei dat 'n 

toestand van balans bereik word nie. Moller (1993 :87) verduidelik dat abnormale gedrag vir Jung 

volg wanneer die bewussyn deur onbewuste inhoude wat nie met die aspirasies en bedoelinge van 

die ego strook nie, oorgeneem word. 

Normaliteit is 'n toestand waarin die onderlinge sisteme in harmonieuse balans verkeer. Dit blyk 

dus, volgens Jung, dat die ideaal van normaliteit gelyk is aan die optimale ontwikkeling en 

geestesgesondheid (bereiking van die self) - 'n toestand wat baie selde bereik word, aangesien die 

meeste psiges op een ofander wyse eensydig ontwikkel (Meyer et al., 1988:95). 



145 

4.1.7 Evaluering van Jung se teorie 

Jung se konsepte van ekstroversie en introversie word wyd aanvaar en gebruik. Daar word egter 

geargumenteer dat die klassifikasie van bewuste orientasie te wyd en eenvoudig is. Jung het dit 

besef en gevolglik ook die funksies van denke, gevoel, waarneming en intulsie bekend gestel om 

die individu se persepsie van of reaksie tot die wereld meer volledig te verduidelik (Schultz, 

1977: 101). 

Moller (1993:92) kom tot die slotsom dat Jung se teorie deur 'n onnodige groot verskeidenheid 

konsepte om persoonlikheid en die funksionering daarvan te beskryf, gekenmerk word. 'n 

Bepaalde vorm van gedrag kan op 'n gegewe oomblik byvoorbeeld die resultaat van 'n enkele, 'n 

paar of talle argetipes wees. Die teorie verklaar egter nie waarom 'n spesifieke argetipe op 'n 

sekere oomblik dominant sal wees en gedrag sal motiveer nie. Moller ( 1993:93) verduidelik verder 

dat dit uiters problematies is om Jung se teorie eksperimenteel te verifieer, omdat dit so moeilik 

is om die konstrukte van sy teorie te operasionaliseer (buiten vir Jung se psigotipes wat empiries 

deur middel van 'n vraelys bestudeer is). Die gevolg hiervan is dat daar nie veel navorsing hieroor 

gedoen is nie en dat empiriese ondersteuning vir Jung se teorie ontbreek. Die probleem le vir 

Monte (1995 :341) ook daarin dat die konstrukte, soos die kollektiewe onbewuste en 

sinchronisiteit, as aanvaarde filosofiese en metaforiese uitdrukkings van sekere waarhede in 

individuele ervarings kan wees. Hierdie konstrukte beskik egter oor geen waarneembare, empiriese 

verwysings wat akkurate voorspellings oor menslike gedrag toelaat nie. Maddi (1996:235) 

verduidelik ook dat dit blyk dat die individu voortdurend kompromiee tussen haar bewuste en 

onbewuste moet aangaan om enige mate van geestesgesondheid te bereik. 

Schultz (1977:101-102) en Moller (1993:92) gaan egter van die standpunt uit dat Jung 'n baie 

belangrike bydrae gemaak het deur die belangrike veranderinge in persoonlikheid in 'n individu se 

middeljare te erken. Dit is in teenstelling met ander vroeere teoretici wat geglo het dat 

persoonlikheid in die eerste ongeveer vyflewensjare van die individu gevorm word. 

Die beskouing van Carl Jung se analitiese teorie sluit die bespreking van groeisielkunde vanuit die 

analitiese paradigma af 
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4.2 DIE HOLISTIESE TEORIE VAN GORDON ALLPORT 

Vervolgens word Gordon Allport se holistiese teorie vanuit die humanistiese paradigma, steeds 

binne die raamwerk van die groeisielkunde, bespreek. Volgens Meyer et al. (1988:344) beskou 

Allport die behavioristiese en die psigoanalitiese benadering tot die analise van persoonlikheid as 

onvolledig. Allport meen dat die mens meer is as 'n meganisme wat op die omgewing reageer. 

Daar is meer dinge wat die mens motiveer as slegs biologiese drange en behoeftes. Allport beskou 

die mens as 'n komplekse wese, en het sy lewe daaraan gewy om 'n konseptuele stelsel te 

ontwikkel wat reg kan laat geskied aan die oorweldigende kompleksiteit van menslike gedrag. 

Moller ( 1993 :290) kom tot die gevolgtrekking dat dit besonder moeilik is om Allport se 

persoonlikheidsteorie te tipeer. Benewens sy eie persoonlike werk is bepaalde insigte en opvattings 

van ander sielkundiges ook daarin opgeneem sodat dit eintlik 'n eklektiese persoonlikheidsteorie 

is. Nogtans bly sy belangstelling in die uniekheid van die individuele mens en sy pogings om juis 

dit te ondersoek en te beskryf, die sentrale tema van sy teorie. Die feit dat hy baie klem op die 

uniekheid en individualiteit van die individu plaas, het hom volgens Monte (1995 :608) blootgestel 

aan baie kritiek. Tog het die sentrale tema van Allport se holistiese teorie die toets van tyd 

deurstaan. 

4.2.1 Basiese aannames 

Volgens Meyer et al. (1988 :344-345) berus Allport se holistiese teorie op die volgende aannames: 

• Die individu is 'n oop sisteem wat in gedurige interaksie met haar fisiese en sosiale 

omgewing funksioneer. Hiervolgens no em Monte ( 199 5:608) dat 'n 

persoonlikheidstrek volgens Allport 'n biologiese, sielkundige en sosiale mengsel is 

wat die individu lei om spesifieke gedrag in spesifieke omstandighede te openbaar. 

• Die individu se gedrag word nie uitsluitlik deur omgewingstimuli en behoeftes bepaal 

me. 

• Die individu se gedrag word nie slegs deur haar drange en haar verlede bepaal nie. 

Schultz (1977:8) dui ook daarop dat Allport nie geglo het dat 'n geestesgesonde 

individu deur onbewuste kragte beheer en gedomineer word nie. Sodanige individu 

funksioneer eerder op 'n rasionele en bewuste vlak, is ten volle bewus van die kragte 
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wat haar gedrag lei en is in staat om die kragte te beheer. 

• Die individu se gedrag word deur haar toekomsplanne, doelstellings en 

toekomsverwagtings bepaal. Bischof(1970:297) verduidelik dat Allport sterk daarin 

geglo het dat die individu in die hede leef en dink en nie in die verlede nie. Die individu 

se toekomsplanne (kort oflang termyn) word die beste aan die hand van haar huidige 

gedrag verduidelik. 

• Elke individu is uniek. Ten einde die individu te verstaan en haar gedrag te kan 

voorspel moet sy as totaliteit bestudeer word. Persoonlikheid is volgens Allport nooit 

algemeen van aard nie, maar altyd spesifiek tot 'n spesifieke individu (Bischof, 

1970:298). Meyer et al. (1988:345) dui daarop dat nie twee individue vir Allport ooit 

in alle opsigte gelyk kan wees nie. Elke individu het 'n unieke genetiese samestelling 

en 'n unieke lewensgeskiedenis wat veroorsaak dat haar gedragsneigings, soos 

persoonlikheidstrekke, ontwikkel wat haar van alle ander individue onderskei. Allport 

gaan verder van die standpunt uit dat die individu as 'n geheel funksioneer en daarom 

slegs in totaliteit bestudeer kan word. 

Allport se siening van persoonlikheid en spesifiek sy definisie van persoonlikheid vervolgens onder 

die struktuur van persoonlikheid beskryf 

4.2.2 Die struktuur van persoonlikheid 

Alhoewel die begrippe persoonlikheid, karakter en temperament dikwels as sinonieme gebruik 

word maak Allport 'n duidelike onderskeid tussen hulle. Allport se beskouing van persoonlikheid 

sal in detail bespreek word. Dit is egter eerstens van belang om die onderskeid tussen die ander 

twee begrippe, karakter en temperament, soos deur Allport gesien kortliks te bespreek. 

Karakter het volgens Allport (1961 :32) te doen met die evaluering van persoonlikheid. Hjelle en 

Ziegler (1992:241) wys ook daarop dat die term karakter vir Allport 'n morele standaard of 

waardesisteem impliseer waarvolgens die individu se aksies geevalueer word. Dit verteenwoordig 

dus 'n etiese konsep. 

Temperament, soos intelligensie en liggaamsbou, vorm alles deel van die "roumateriaal" waaruit 

persoonlikheid ontwikkel (Allport, 1937:53). Temperament word verder deur Allport (1937:54) 
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gedefinieer as die kenmerkende emosionele aard eie aan 'n individu. Dit sluit die volgende in: haar 

vatbaarheid vir emosionele stimulasie; die intensiteit en snelheid van haar emosionele reaksies· die , 

kwaliteit van haar teenwoordige bui asook die wisselinge en intensiteit van die bui. Dit word ook 

hoofsaaklik deur oorerwing bepaal. 

Vir Meyer et al. (1988:347) le die sleutel tot die begrip van beide Allport se strukturele en 

dinamiese siening van persoonlikheid in sy definisie van persoonlikheid. Allport het sy definisie 

geformuleer op grand van deeglike en omvattende navorsing van uiteenlopende beskouings van 

persoonlikheid wat strek van die klassieke Grieke tot by die beskouings van sy tydgenote. 

4.2.2.1 Definisie van persoonlikheid 

Allport (1937:48) definieer persoonlikheid as volg: 

Personality is the dynamic organization within the individual of those 

psychophysical systems that determine his unique adjustments to his 

environment. 

In 1961 verander Allport (1961:28) die laaste deel van die definisie na " ... wat sy kenmerkende 

gedrag en denke bepaal." Allport ( 193 7: 48) meen dat sy definisie 'n sintese van die kontemporere 

sielkundige gebruik van die begrip persoonlikheid in sy tyd verteenwoordig. Tog het hy elke 

begrip in die definisie met 'n spesifieke rede gekies, en om die definisie te verstaan moet elke 

begrip in detail verduidelik word. 

(a) Dinamiese organisasie 

Vir Allport (1961:28) le die sentrale probleem van sielkunde in geestelike organisasie - die 

vorming van patrone of hierargiee in terme van idees en gewoontes wat op 'n dinamiese wyse 

gedrag rig. Integrasie en ander organisatoriese prosesse is nodig om die ontwikkeling van die 

struktuur van persoonlikheid te verklaar. Die term impliseer ook die wederkerige proses van 

disorganisasie, veral in die abnormale persoonlikheid wat deur progressiewe disintegrasie 

gekenmerk word. Hjelle en Ziegler (1992:241) suggereer ook dat dinamiese organisasie vir Allport 

beteken dat menslike gedrag voortdurend ontwikkel en verander; die individu is nie 'n statiese 
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entiteit nie. 

Volgens Allport ( 1961 :99, 1 00) suggereer integrasie 'n hierargiese organisasie van persoonlikheid, 

wat die individu se kenmerkende aanpassing by haar omgewing verduidelik. 

(b) Psigofisies 

Persoonlikheid is nie uitsluitlik psigies ofuitsluitlik fisies nie (Allport, 1937:48). Die fisiese en 

chemiese prosesse in die kliere en senustelsel en die psigiese funksies vorm 'n eenheid wat die 

individu se persoonlikheid verteenwoordig (Moller, 1993:291 ). 

(c) Sisteme 

'n Sisteem ( enige sisteem) bestaan uit 'n kombinasie van elemente wat mekaar wedersyds 

beYnvloed. Hierdie elemente, in die geval van persoonlikheid, sluit onder andere gewoontes, 

sentimente, trekke, konsepte en gedragstyle in. Sisteme verteenwoordig die individu se "potensiaal 

vir aktiwiteit" (Allport, 1961: 28-29). Meyer et al. ( 1988:34 7) noem dat persoonlikheid hiervolgens 

dus 'n omvattende sisteem is wat uit minder omvattende subsisteme bestaan. 

(d) Determineer/bepaal 

Allport (1937:48-49) is van mening dat persoonlikheid iets is en iets doen. Dit is nie sinoniem met 

gedrag of aktiwiteit nie. Persoonlikheid verteenwoordig dit wat gedrag binne die individu 

motiveer. Die sisteme waaruit persoonlikheid bestaan kan as determineringstendense beskou 

word. Hulle is latent binne die individu, maar sodra die geskikte stimuli ontstaan word hulle 

geaktiveer om gedrag te lei en te motiveer. 

(e) Unieke en kenmerkende 

Allport is van mening dat die individu se gedrag uniek is. Die verskil in woordkeuse tussen die 

ouer en nuwer definisie moet daaraan toegeskryfword dat Allport hewig vir sy beklemtoning van 

die uniekheid van die individu gekritiseer is. Daarom het hy die klem later na die kenmerkendheid 

van gedrag verskuif, sonder om egter sy basiese opinie te verander (Meyer et al., 1988:347). Met 
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die woord kenmerkend dui Allport (1961:29) aan dat alhoewel dit blyk dat alle individue sekere 

aksies en konsepte deel, die uitdrukking daarvan nog steeds inherent individueel en idiomaties is. 

(f) Aanpassing by die omgewing 

Hierdie term het spesifiek betrekking op die definisie van persoonlikheid soos Allport dit in 193 7 

geformuleer het. Vir Allport (1937:49, 50) het hierdie term funksionele en evolusionere waarde 

deurdat persoonlikheid op oorlewing gerig is. Daar moet teen gewaak word dat aanpassing nie 

slegs as reaktief, soos by plante en diere, beskou word nie. Daar ontstaan in die individu se 

aanpassing baie spontane, kreatiewe gedrag teenoor die omgewing. 

(g) Gedrag en denke 

Hierdie terme het op Allport se wysiging van sy definisie van persoonlikheid in 1961 betrekking. 

Allport (1961:29) gaan van die standpunt uit dat hierdie twee terme alles wat die individu mag 

doen verteenwoordig om sodoende by die omgewing aan te pas. Dit is egter nie al wat die individu 

doen om by die omgewing aan te pas nie, sy reflekteer ook daarop en strewe daarna om dit te 

beheer. Gedrag en denke omvat dus oorlewing en groei. 

Allport se definisie van persoonlikheid impliseer dat 'n individu se gedrag bestudeer kan word deur 

die unieke organisasie van haar psigofisiese sisteme, dit wil se deur haar meetbare trekke, te 

ondersoek. Allport beskryf verskeie ander psigofiese sisteme, soos rejlekse, gewoontes, 

perseptuele responsdisposisies en drange, maar hy gee besondere aandag aan 

persoonlikheidstrekke as die nuttigste strukturele eenheid om persoonlikheid te beskryf Ter wille 

van volledigheid word die ander psigofisiese sisteme kortliks beskryf Vervolgens word, na in 

ooreenstemming met Allport se holistiese teorie, meer aandag aan die een besondere psigofisiese 

sisteem, naamlik die konsep van persoonlikheidstrekke geskenk. 

4.2.2.2 Beskrywing van sommige psigofisies sisteme 

Al die psigofisiese sisteme is volgens Allport nie ewe kompleks nie, maar is in 'n hierargie georden 

na aanleiding van die mate van differensiasie en integrasie wat reeds plaasgevind het (Moller, 

1993 :312). Die psigofisiese sisteme wat in die laer orde van hierdie hierargie val is volgens Allport 
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se oordeel van te beperkte omvang vir die doeleindes van die beskrywing van die individu (Meyer 

et al., 1988:349). Hierdie laer orde psigofisiese sisteme sluit die volgende in: 

• Reflekse: Dit is die eenvoudigste eenheid in persoonlikheid en dus laagste in die 

hierargie (Moller, 1993:312). Dit is die gereedheid om 'n spesifieke respons op 'n 

spesifieke stimulus te lewer, byvoorbeeld die aangeleerde respons om te antwoord as 

iemand jou greet. Allport erken die bestaan van aangebore en aangeleerde 

(gekondisioneerde) reflekse, maar beskou hulle nie as geskikte eenhede vir die 

doeleindes van die beskrywing van die individu nie omdat hulle te klein en spesifiek 

is en ook omdat reflekse slegs reaktieffunksioneer (Meyer et al., 1988:349). 

• Gewoontes: 'n Gewoonte is 'n baie beperkte determineringstendens (raadpleeg 4 .2.2.1 

(d): 149). 'n Voorbeeld hiervan is die kind wat deur die ouers geleer word om soggens 

en saans tande te borsel. Met verloop van tyd word hierdie handeling outomaties, dit 

wil se 'n gewoonte (Allport, 1961 :345). 

• Perseptuele responsdisposisies: Dit verteenwoordig houdings van gereedheid om 

sekere dinge eerder as ander waar te neem, byvoorbeeld die disposisie van 'n geoloog 

om rotsformasies waar te neem. Sulke disposisies hang saam met 'n individu se 

drange, ervaringsagtergrond en belangstelling (Meyer et al., 1988:350). 

• Drange: Aile individue het drange en dit kry voorkeur in die motivering van gedrag 

(Allport, 1961 :205). Dit is neigings om sekere waamemings te maak en handelinge 

uit te voer ten einde biologiese en aangeleerde behoeftes te bevredig (Meyer et al., 

1988:350). 

4.2.2.3 Persoonlikheidstrekke 

Allport (1961:347) definieer 'n trek as volg: 

A trait is, then, a neurophysic structure having the capacity to render 

many stimuli functionally equivalent, and to initiate and guide (meaningful 

consistent) forms of adaptive and expressive behavior. 

Hjelle en Ziegler (1992:242) stel dit eenvoudiger, naamlik dat 'n trek 'n predisposisie is om op 

gelyksoortige wyse in verskeie situasies te reageer. Hiervolgens is trekke sielkundige entiteite wat 
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vele stimuli en response aan mekaar gelykstel. 

Allport (1961:340) stel drie kriteria voor waarvolgens 'n trek geklassifiseer kan word. Die 

frekwensie waarmee 'n individu 'n sekere tipe gedrag uitvoer is een kriterium vir 'n trek. 'n Tweede 

kriterium is die aantal situasies waarbinne die individu dieselfde tipe gedrag sal openbaar. Die 

laaste kriterium is die intensiteit van die individu se reaksies ten einde daarin te slaag om die 

"verkose patroon van gedrag" te openbaar. Allport (1961:346) meen ook dat 'n trek meer 

algemeen is en in meer vorme as 'n gewoonte tot uitdrukking kan kom. Trekke reageer nie net op 

stimuli nie, dit wil se dit tree nie net reaktief op nie, maar inisieer ook gedrag wat op proaktiewe 

optrede dui (Meyer et al., 1988:350). Allport het laat in sy lewe sekere eienskappe van trekke 

beskryf, maar voor dit bespreek word is dit belangrik om sy onderskeid tussen 'n trek en 'n houding 

uit te wys. 

Allport (1961 :347) gaan van die standpunt uit dat dit nie altyd moontlik is om tussen 'n trek en 'n 

houding te onderskei nie, maar gewoonlik kan daar op grond van twee verskille tussen die 

konsepte onderskei word. Eerstens het 'n houding betrekking op 'n voorwerp. Byvoorbeeld, 'n 

individu het 'n houding teenoor kommunisme. Allport (1937:293) noem dat hierdie voorwerp 

materialisties of konseptueel kan wees. 'n Trek beskik nie oor so 'n verwysingsraamwerk nie. 

Tweedens behels 'n houding ook 'n element van vir of teen 'n voorwerp. Byvoorbeeld iets kan in 

'n gunstige of ongunstige lig beskou word. 

4.2.2.4 Eienskappe van persoonlikheidstrekke 

Allport het in 1966 'n artikel gepubliseer waar hy weer, in respons tot die vraag van wat 'n trek van 

persoonlikheid is, aldie eienskappe van trekke beskryf. Alhoewel sommige van hierdie eienskappe 

al uit die vorige bespreking duidelik geword het, word dit vir volledigheidsdoeleindes bier 

aangehaal. Die eienskappe van die trekke word as volg opgesom (Allport, 1966:1; Hjelle & 

Ziegler, 1992:244-246; Moller, 1993:314-316): 

• 'n Trek is meer as net 'n nominale bestaan: 'n Persoonlikheidstrek is nie fiksie nie, 

maar vorm 'n werklike en essensiele deel van die individu se bestaan. Die punt wat 

Allport hiermee wou maak is dat persoonlikheidstrekke, soos eerlikheid en 

aggressiwiteit, werklik bestaan en nie slegs teoretiese konsepte is nie. 
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• 'n Trek is meer algemeen as 'n houding: 'n Trek neig om transsituasioneel te wees 

en verteenwoordig die meer permanente, blywende en algemene eienskap van gedrag. 

'n Trek is in sekere mate die produk van verskeie spesifieke gewoontes wat dieselfde 

aanpassingsfunksie vir die individu verteenwoordig. 'n Trek om vat dus twee of meer 

interafhanklike gewoontes. 

• 'n Trek is dinamies van aard of ten minste bepalend in gedrag: 'n Trek 

veroorsaak gedrag. 'n Trek maak dus nie net die strukturele elemente van gedrag uit 

nie, maar kan ook gedrag motiveer. 

• 'n Trek se bestaan kan empiries bepaal word: Alhoewel 'n trek nie direk 

waarneembaar is nie, het Allport geglo dat dit wei wetenskaplik bepaal kan word. 

Hiervolgens word gedrag waargeneem en uit die evaluering van die waarneming, veral 

ten opsigte van die konstantheid van gedrag, word die trek wat tot die gedrag 

aanleiding gegee het, afgelei. 

• 'n Trek is slegs relatief onafbanklik van ander trekke: Daar bestaan nie rigiede 

grense wat 'n trek afkamp nie. Persoonlikheid word saamgestel deur 'n netwerk van 

trekke wat ooreenstem en dus net relatief onafhanklik van mekaar is. 

• 'n Trek is nie sinoniem met morele of sosiale oordeel nie: Alhoewel baie trekke 

soos opregtheid, lojaliteit en hebsug aan konvensioneel sosiale oordeel onderhewe is, 

verteenwoordig dit nog steeds die ware trekke van persoonlikheid. 

• 'n Trek kan of in die lig van die persoonlikheid waarbinne dit bestaan of in die 

distribusie daarvan binne die breer gemeenskap beskou word: 'n Trek kan in die 

lig van die rol wat dit binne 'n enkele individu se lewe speel bestudeer word of die rol 

wat dit binne die breer gemeenskap speel. 

• Handelinge ofselfs gewoontes wat inkonsekwent met 'n trek is, beteken nie dat 

die trek nie bestaan nie: Wat vir een individu 'n belangrike trek is kan vir 'n ander 

individu 'n minder belangrike trek wees. Daar kan ook teenstellende trekke binne een 

individu teenwoordig wees. Byvoorbeeld, 'n individu mag baie netjies op haar persoon 

wees, maar onnet op haar materiele besittings. Derdens kan daar omstandighede wees 

waar 'n individu se aksies net eenvoudig nie met haar trek verband hou nie. In sulke 

gevalle is die gedrag die gevolg van die situasie waarbinne die stimulus ontstaan het 

of 'n momentariele houding. 
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4.2.2.5 Tipes persoonlikheidstrekke 

Allport onderskei tussen algemene trekke en persoonlike trekke (persoonlike disposisies) wat hy 

dan weer in kardinale, sentrale en sekondere trekke onderverdeel. Hy klassifiseer persoonlike 

trekke dan verder in pseudo-, feno- en genotipiese disposisies. Elkeen van hierdie aspekte word 

nou van nader beskou. 

(a) Algemene trekke 

Allport (1961:349) beskryf algemene trekke as enige veralgemeende disposisie waarvolgens 

individue op 'n voordelige wyse met mekaar vergelyk kan word. Allport ( 193 7:297 -298) meen dat 

ten spyte van die uiteindelike verskille tussen individue, normale individue binne 'n sekere kultuur 

'n beperkende min ofmeer vergelykbare aantal aanpassingswyses (algemene trekke) ontwikkel. 

Daar is dus sekere soortgelyke invloede in die ontwikkeling van aile individue. So word 'n individu 

binne 'n bepaalde kultuur redelik algemeen aan dieselfde politieke en sosiale houdings en waardes 

blootgestel. Daarom, ten spyte van individuele verskille, is individue binne 'n bepaalde groep, 

byvoorbeeld in dieselfde kultuur, tog in sekere opsigte vergelykbaar (Moller, 1993 :316). 'n 

Algemene trek is egter nie 'n ware trek nie, maar slegs 'n meetbare aspek van die komplekse 

persoonlike trekke (Allport, 1937:299). 

(b) Persoonlike disposisies 

Allport ( 1961:3 73) verskaf ook 'n definisie van persoonlike disposisie, wat hyself erken baie met 

die definisie van 'n trek ooreenstem: 

A personal disposition is a generalized neuropsychic structure (perculiar 

to the individual), with the capacity to render many stimuli functionally 

equivalent, and to initiate and guide consistent (equivalent) forms of 

adaptive and stylistic behavior. 

Persoonlike disposisies word ook as individuele trekke ofmorfogeniese trekke beskryf(Allport, 

1961:374). Binne die raamwerk van die definisie van 'n trek glo Allport (1937:299) dat slegs 'n 

persoonlike trek as 'n ware trek beskou kan word en wei om die volgende twee redes. Eerstens 
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is 'n trek altyd binne die individu en nie binne die breer gemeenskap teenwoordig nie. Tweedens 

is slegs 'n persoonlike trek 'n ware trek omdat dit op 'n unieke wyse, in ooreenstemming met die 

individu se ervarings, in dinamiese disposisies ontwikkel. 

Persoonlike disposisies ontstaan as gevolg van die unieke oorerwing en ontwikkeling van elke 

individu. Daarom kan, streng gesproke, geen twee individue dieselfde persoonlike disposisie he 

nie en kan dit net in 'n persoonlike vorm voorkom. Allport beskou persoonlike disposisies as die 

belangrikste van die twee groepe trekke (Moller, 1993 :316). Die persoonlike disposisies word ook 

in drie kategoriee geklassifiseer. 

• Kardinale trekke: In elke persoonlikheid bestaan daar persoonlike disposisies wat 

vir die individu van die allergrootste belang is en persoonlike disposisies wat minder 

belangrik is. Soms is 'n enkele disposisie, naamlik die kardinale trek, so oorheersend 

en dominant dat elke aksie van die individu daardeur be"invloed word. Hierdie 

kardinale trekke kan nie verborge bly nie en die individu word daaraan geken. Die 

trekke staan soms ook as die verhewe trek, oorheersende passie, meestersentiment, 

die eenheidstema ofwortel van die !ewe bekend. Dit is egter hoogs uitsonderlik dat 

'n persoonlikheid oor 'n enkele kardinale trek beskik, soos Hitler se magsug (Allport, 

1961 :365). 

• Sentrale trekke: Sentrale trekke is minder invloedryk as kardinale trekke (Monte, 

1995:621). Elke individu besit 'n paar sentrale trekke. Hulle vorm die boustene van 

persoonlikheid. Dit is die paar eienskappe wat elke individu se gedrag bepaal en 

waaraan sy as persoon geken word. 'n Individu kan dus deur haar vriende in terme van 

'n paar sentrale trekke beskryf word, soos saggeaard, vol selfvertroue, vriendelik en 

vrygewig (Moller, 1993 :317). Allport (1961 :367) kom tot die gevolgtrekking dat die 

aantal sentrale trekke waarvolgens persoonlikheid beskryfkan word besonder min is, 

waarskynlik tussen vyf en tien. 

• Sekondere trekke: Sekondere trekke oefen die minste invloed op persoonlikheid uit. 

Hierdie tipe trekke is minder opvallend en konstant en word minder deur die individu 

as sentrale trekke openbaar (Allport, 1961 :3 64). Hulle word deur 'n baie kleiner reeks 

van ekwivalente stimuli opgewek en hulle lei tot 'n veel kleiner reeks van ekwivalente 

response. Slegs persone wat die individu goed ken, sal moontlik van hierdie sekondere 

trekke bewus wees (Allport, 1937:338). 
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(c) Klassijikasie van persoonlike disposisies 

Allport (1961 :363-364) kom tot die gevolgtrekking dat 'n individu se gedrag nie altyd konsekwent 

is nie, maar dat inkonsekwenthede ook voorkom. Die individu se disposisies kan slegs bepaal word 

indien 'n verb and en 'n mate van konsekwentheid tussen afsonderlike handelinge waargeneem kan 

word. Indien die individu handelinge uitvoer wat die waargenome verband weerspreek, moet dit 

nie as voldoende bewys beskou word dat die trekke nie binne die individu bestaan nie. Die 

inkonsekwenthede kan die resultaat van verskeie faktore wees. 

Om die foutiewe evaluering van die individu se disposisies, as gevolg van die inkonsekwenthede 

in haar gedrag, dus te voorkom verdeel Allport die disposisies in die volgende kategoriee: 

• Fenotipiese disposisies: Beskrywing van disposisies in terme van "hier en nou" is 

fenotipiese disposisies. Algemene trekke word as fenotipiese trekke beskou. Soms 

word trekke soos deursettingsvermoe en radikalisme in die totale populasie gemeet 

met die doel om al die individue ten opsigte van hierdie selfde trek met mekaar te 

vergelyk. Dit is dan nie moontlik om die verskeidenheid redes te bepaal hoekom 

verskillende individue deursettingsvermoe het ofradikaal is nie, of om die individuele 

verskeidenheid ten opsigte van hierdie trekke te bepaal nie (Allport, 1937:325). 

• Genotipiese disposisies: Hierdie disposisies is dieperliggend en verteenwoordig die 

oorsprong van gedrag (Allport, 1937:325). Allport (1961 :364) verduidelik dit aan die 

hand van 'n voorbeeld. 'n Individu wat geskenke uitdeel kan as vrygewig (fenotipiese 

disposisie) beskou word. Sy mag dit egter doen om ander individue se guns te wen as 

gevolg van 'n dieperliggende onsekerheid (genotipiese disposisie). 

• Pseudodisposisies: Hierdie disposisies beteken dat die verkeerde afleiding oor gedrag 

gemaak is omdat gedrag oppervlakkig waargeneem is en op gesigwaarde beoordeel 

is. Die beste manier om hierdie verkeerde afleidings te vermy is deur die genotipiese 

disposisie wat die gedrag gemotiveer het, te vind (Allport, 1937:325). 

Fenotipiese en genotipiese disposisies word as ware disposisies beskou en slegs wanneer 'n enkele 

individu volledig bestudeer word, is dit moontlik om fenotipiese en genotipiese disposisies met 

redelike sukses van mekaar te onderskei (Allport, 1961 :3 64). 



157 

4.2.3 Aspekte eie aan Allport se teorie 

In sy bestudering van motivering het Allport (1961:206-212) kritiek uitgespreek teenoor die 

tekortkominge van vorige motiveringsteoriee. Hy het in sy eie bestudering van motivering klem 

op verskeie eienskappe van die motivering van gedrag geplaas. So het Allport (1961 :220-226) 

byvoorbeeld kriteria ontwikkel waaraan enige motiveringsteorie moet voldoen. Die doel van 

hierdie navorsing regverdig egter nie 'n uitgebreide bespreking van Allport se siening oor 

motivering nie. Hy het egter die konsep vanfunksionele outonomie ontwikkel wat volgens hom 

die basis van enige voldoende motiveringsteorie vorm. Dit word kortliks bespreek. 

Allport ( 1961: 196) het geglo dat motivering 'n sentrale probleem skep in die bestudering van 

persoonlikheid en daarom is die deurslaggewende faktor in elke persoonlikheidsteorie die analise 

wat dit van die aard van motivering bied. Om hierdie rede het hy die konsep van funksionele 

outonomiteit ontwikkel om weg te kom van die beperkings van vroeere eenvormige, rigiede 

abstrakte, "in die verlede gerigte" motiveringsteoriee. Deur hierdie konsep word die spontane, 

toekomsgerigte, konkrete karakter waaroor die meeste volwasse motivering beskik, erken 

(Allport, 1961 :227). 

Allport (1961:229) definieer funksionele outonomiteit as volg: 

Functional autonomy, then, refers to any acquired system of motivation 

in which the tensions involved are not of the same kind as the antecedent 

tensions from which the acquired system developed. 

Deur die volgende voorbeeld te gebruik verduidelik Allport (1961:228-229) die konsep van 

funksionele outonomiteit: 'n seun, genaamd Joe, kan as gevolg van heldeverering vir sy vader wat 

'n politikus is, ook 'n politikus word. Joe is in sy middeljare dan ook 'n suksesvolle politikus, maar 

dit is nie meer sy heldeverering vir sy vader wat hom in sy beroep dryf nie, maar sy eie passie vir 

en toegewydheid aan politiek. Die oorspronklike motivering vir sy gedrag geld nie meer nie. Hjelle 

en Ziegler (1992:252) verduidelik dat Allport deur die konsep van funksionele outonomiteit die 

verlede as die verlede beskou. Die bande wat 'n individu met die verlede het is histories en nie 

funksioneel nie. Enige individu se huidige motiewe is dus onafhanklik van die oorspronklike rede 

vir die ontstaan daarvan. 
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Allport (1961 :230) onderskei ook tussen twee vlakke van funksionele outonomiteit,preserverende 

funksionele outonomiteit, en propriaal funksionele outonomiteit. Preserverende funksionele 

outonomiteit verwys na gedragsverskynsels wat min of meer outomaties aanhou sonder dat enige 

neurologiese behoefte daardeur bevredig word (Moller, 1993:31 0). Voorbeelde hiervan is 

verslawing aan drank en eet (Allport, 1961 :230-235). Propriaal funksionele outonomiteit verwys 

na die aangeleerde belangstellings, waardes, houdings en intensies van die individu (Hjelle & 

Ziegler, 1992:253). Die individu se belangstelling gee tot 'n komplekse selfbeeld en lewenswyse 

aanleiding wat ook funksioneel outonoom is. Propriaal funksionele outonomiteit verteenwoordig 

dus 'n hoer vlak van funksionele outonomiteit wat in die komplekse propriale organisasie van die 

self voorkom. Dit is ook hierdie propriaal funksionele outonomiteit wat 'n geestesgesonde 

persoonlikheid tot stand bring (Allport, 1961:237). 

4.2.4 Die ontwikkeling van persoonlikheid 

Ten einde die teenstrydighede en dubbelsinnighede inherent in die bespreking van die self, as deel 

van persoonlikheid te ontduik het Allport ( 1961: 127) die konsep proprium gekies. Die proprium 

definieer die aspekte wat tot 'n betekenisvolle lewe lei. Dit het niks met biologiese oorlewing te 

doen nie aangesien die individu kan sterfterwyl sy 'n betekenisvolle lewe lei. Die betekenisvolheid 

van die lewe is gegrond op sielkundige oorwegings, wat nie van biologiese oorwegings afgelei kan 

word nie (Maddi, 1996:137). 

Allport (1955:40) self meen dat persoonlikheid al die gewoontes, vaardighede, 

verwysingsraamwerke en kulturele waardes (wat selde of ooit as positief of belangrik beskou 

word) insluit. Persoonlikheid omvat dus ook dit wat positief en belangrik is - al die aspekte van 

die individu se lewe wat sy as persoonlik en eie aan haarself beskou. Bischof (1970:302) 

verduidelik dat die proprium vir Allport al die kollektiewe aspekte van 'n individu se 

persoonlikheid wat op 'n unieke wyse haar eie is insluit. Dit is wat haar van aile ander individue 

onderskei en wat aan haar 'n sekere vorm van interne eenheid verskaf. Die proprium ontwikkel nie 

outomaties of vinnig nie. 

Allport (1961: 128) dui ook daarop dat die proprium nie altyd bewustelik na vore kom nie. 

Alhoewel die konsep van die proprium uit bewustelike ervarings ontwikkel word, kan elemente 

van hierdie ervarings tot uiting kom selfs as dit nie bewustelik waargeneem word nie. 
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Die proprium ontwikkel in sewe fases wat as propriale funksies bekend staan. Die propriale 

funksie ontwikkel geleidelik en kulmineer in die uiteindelike "ek" as die voorwerp met subjektiewe 

kennis en gevoelens (Hjelle & Ziegler, 1992:249). Allport beskou hierdie funksies as essensiele 

elemente van persoonlikheid. Alhoewel die funksies aaneenlopend is, is hulle nie onveranderbaar 

nie. Bulle word regdeur die individu se lewe aangepas, oorwegend in die rigting van groter 

differensiasie en integrasie, oftewel groei (Maddi & Costa, 1972:72). Die propriale funksies in die 

ontwikkeling van persoonlikheid word vervolgens van nader beskou. 

4.2.4.1 Liggaamlike self 

Allport ( 1961: 113) beskou dit as die eerste aspek van die proprium wat ontwikkel. Die baba word 

voortdurend met organiese sensasies van die liggaam gekonfronteer. Die organiese sensasies lei 

slegs na 'n gevoel van eie ek indien hulle veelvuldige kere herhaal word. Meyer et al. (1988:362) 

verduidelik dat die baba die ervaring van die eie liggaam ontwikkel as iets wat van die res van die 

wereld verskil en wat op 'n intieme wyse "haar eie" is. Allport ( 1961 : 113) meen egter verder dat 

die ervaring van die liggaamlike self nie net ontwikkel as gevolg van veelvuldige organiese 

sensasies nie, maar ook vanuit frustrasie oor die "wereld daarbuite". 'n Kind wat nie kan eet 

wanneer sy wil nie of wat haar kop stamp leer gou die beperkings van haar eie liggaam. Die 

ervaring van die liggaamlike selfbly regdeur die individu se lewe 'n anker vir haar selfbelewing 

(Allport, 1955 :42). 

4.2.4.2 Seljidentiteit 

Allport (1955:44) meen dat selfidentiteit binne die kind stadig groei. Kinders vind dit moeilik om 

'n selfidentiteit te ontwikkel. Dit kan gesien word in die gemak waarmee sy haarself in spel 

depersonaliseer. Allport ( 1961: 115) glo dat die belangrikste aspek in die vorming van selfidentiteit 

die individu se naam is. Deur voortdurend haar eie naam te hoor begin die kind haarself as 'n 

afsonderlike, onafhanklike verwysingspunt te beskou. Tussen ongeveer twee en drie jaar raak die 

kind van haar selfidentiteit bewus wanneer sy woorde soos "ek" en "my" begin gebruik. Die 

ontstaan daarvan hang nou saam met die ontwikkeling van geheue en veral met die ontwikkeling 

van taalgebruik (Moller, 1993:301). 

Allport ( 1961: 114-115) no em verder dat selfidentiteit 'n treffende fenomeen is. Hy verduidelik dat 
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die beginsel van verandering 'n onoorkomelike reel vir groei is. Elke ervaring verander die individu 

se brein, sodat dit onmoontlik is om later 'n identiese ervaring te beleef. Om hierdie rede word elke 

gedagte en aksie met tyd verander. Te midde hiervan bly die individu se selfidentiteit konstant. 

4.2.4.3 Gevoel van eiewaarde 

Moller (1993:301-302) dui aan dat daar dikwels verwarring oor die betekenis van die begrip 

eiewaarde bestaan omdat dit sinoniem met selfkonsep gebruik word. Dit verteenwoordig in der 

waarheid slegs 'n belangrike deel van die selfkonsep. Dit verwys na die individu se beoordeling van 

haar waarde as persoon. Gewoonlik evalueer sy haarself as negatiefin sekere opsigte en as positief 

in ander, maar dit kan ook gebeur dat die individu 'n redelike algemene negatiewe of positiewe 

eiewaarde het. 

Allport (1961: 118-119) meen dat die ontwikkeling van eiewaarde 'n kritiese stadium om en by die 

ouderdom van twee bereik. Een van die simptome is die kind se teesin om gevoed, geklee en 

gedissiplineer te word. Die tweejarige kleuter wil alles self doen en sien enige volwasse hulp as 'n 

potensiele bedreiging vir haar integriteit. Allport noem hierdie gedrag van die kleuter 

negativitisme. Alhoewel die kind negativitisme openbaar, het dit nog nie 'n kompeterende aard 

aangeneem nie. Dit gebeur eers teen ongeveer die ouderdom van ses. 

Allport (1961:120, 122) dui ook aan dat die drie propriale funksies geleidelik in die eerste drie 

lewensjare in die proprium ontwikkel. Van die ouderdom vier tot ses jaar ontwikkel selfuitbreiding 

en selfbeeld. 

4.2.4.4 Selfuitbreiding 

Die kind raak bewus van ander voorwerpe in die omgewing en die feit dat sommige van hierdie 

voorwerpe aan haar behoort. Die kind begin van "my huis" en "my kerk" te praat en begin ook om 

die betekenis en waarde van die besitlikheid te besef. Alhoewel die aantal voorwerpe en ander 

individue wat die kind as "hare" kan identifiseer beperk is, is die grondslag vir die identifisering 

van groter entiteite (byvoorbeeld land en geloot) gele. Dit is die begin van die individu se vermoe 

om haarself uit te brei om nie net voorwerpe in te sluit nie, maar ook abstrakthede, waardes en 

gelowe (Schultz, 1977: 14). Die volwassene se lewe is in groot mate op die uitgebreide aspekte 
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van die self gerig: sy wil dinge bereik, waardes verwesenlik ofhaar wereld op een of ander wyse 

verbeter (Meyer et al., 1988:363). 

4.2.4.5 Seljbeeld 

Die individu se ideale seltbeeld is die verbeeldingryke aspek van die proprium. Ongeag of dit 

akkuraat of verdraai is en of dit bereikbaar of nie bereikbaar is nie, bepaal dit tot 'n groot mate die 

rigting waarin die proprium sal ontwikkel (Allport, 1955:47). Schultz (1977: 14) verduidelik dat 

die seltbeeld na hoe die kind haarself sien en die opinie wat sy van haarself het, verwys. Hierdie 

beeld (of reeks beelde) ontwikkel vanuit die interaksie tussen die ouers en kind. Deur prysing en 

strafleer die kind watter gedrag haar ouers afkeur of goedkeur. 

Allport (1961: 123) wys daarop dat alhoewel hierdie interaksies vtr die kind 'n 

verwysingsraamwerk bied om haar ouers se verwagtings met haar eie gedrag te vergelyk, sy nog 

nie 'n duidelike beeld ontwikkel het van hoe sy sal wil wees wanneer sy volwassenheid bereik het 

nie. Sy is egter besig om die grondslag te le vir die intensies, doelwitte, gevoel van morele 

verantwoordelikheid en selfkennis wat later 'n belangrike rol in haar persoonlikheid sal speel. Daar 

word drie aspekte van die seltbeeld onderskei (Allport, 1961:123; Moller, 1993:304), naamlik: 

• 'n Seltbeeld soos sy is, soos sy haarself sien (ware self). 

• 'n Beeld soos sy graag wil wees, dit wil se die aspirasies wat sy vir haarselfhet (ideale 

self). 

• 'n Beeld van hoe sy behoort te wees (volgens die standaarde van die gemeenskap) . 

4.2.4.6 Rasionele self 

Allport (1961: 124) dui daarop dat die ontwikkeling van die rasionele self tussen die ouderdom 

van ses en twaalf plaasvind. Allport self erken dat hierdie toedeling ietwat arbitrer is, maar baseer 

sy toedeling op die feit dat die kind in hierdie stadium formeel en reflektiefbegin dink. 

Dit is tydens hierdie stadium dat die kind begin besef dat dit wat van haar buite die huis verwag 

word (byvoorbeeld by die skool) baie van haar ouers se standaarde verskil. Die kind moet leer om 

deurlopend by haar ouers en ander groepe se verskillende verwagtings aan te pas. Alhoewel die 
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kind tydens haar eerste lewensmaande leer om eenvoudige probleme op te los, is dit eers tydens 

hierdie stadium dat sy besef dat sy in staat is tot rasionele denke, wat help om by verskillende 

verwagtings aan te pas (Allport, 1961:123-124). 

4.2.4.7 Propriale strewing 

Tydens die adolessentejare besef die tiener dat sy haar toekoms moet begin beplan en 

langtermyndoelwitte moet begin nastreef In hierdie opsig begin die vorming van haar 

persoonlikheid 'n hele nuwe dimensie aanneem - wat Allport ( 1961: 126) propriale strewing no em. 

Allport ( 195 5:51) is van menmg dat dit integraal tot emge individu se bestaan is om 

langtermyndoelwitte te he. Dit onderskei ook die mens van die dier, die volwassene van die kind 

en die geestesgesonde van die geestesongesonde individu. Strewing is altyd toekomsgerig en kan 

saam met begrippe soos belangstelling, neiging, disposisie, beplanning, probleemoplossing en 

intensie genoem word. Allport (1951 :67) dui daarop dat die kerneienskap van propriale strewing 

daarin le dat lewensdoelwitte streng gesproke onbereikbaar is. Alhoewel propriale strewing 

eenheid in die individu se persoonlikheid meebring, verteenwoordig dit nooit die eenheid van 

vervulling ofverlaagde spanning nie. Byvoorbeeld, die wetenskaplike sal deur die toegewydheid 

aan haar beroep meer vrae as antwoorde skep. 

4.2.5 Eienskappe van die geestesgesonde persoonlikheid 

Die ses kriteria vir geestesgesondheid verteenwoordig Allport se siening van die spesifieke 

eienskappe van 'n geestesgesonde persoonlikheid. Meyer et al. (1988:365) kom tot die slotsom 

dat hierdie eienskappe met die eerste oogopslag na 'n onsamehangende lys kan lyk. By nadere 

ondersoek blyk dit egter dat dit nie net in logiese verband met mekaar staan nie, maar ook aansluit 

by Allport se definisie van persoonlikheid en sy beskrywing van die propriale funksies. 

4.2.5.1 'n Hoe mate van selfuitbreiding 

Alhoewel selfliefde nodig en onvermydelik is, word die geestesgesonde persoonlikheid volgens 

Allport ( 1961 :284-28 5) deur selfuitbreiding gekenmerk. 'n Geestesgesonde individu raak by ander 

sfere van aktiwiteit soos haar werk, studies, familie, belangstellings, politiek of geloofbetrokke. 
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Haar lewe sentreer nie net om haarself nie. Allport (1961 :285) meen verder dat toegewyde 

betrokkenheid rigting aan die individu se lewe gee. Hjelle en Ziegler (1992:254) som die eienskap 

op deur te noem dat 'n individu met 'n hoe mate van selfuitbreiding "buite" haarself kan 

funksioneer. Dit is veral op die werkende moeder van toepassing wat deur die geboorte van haar 

kind genoodsaak word om buite haarself te funksioneer. 

4.2.5.2 Innige verhoudings met ander 

Allport (1961:285) verduidelik hierdie eienskap as volg: die mate van sosiale aanpassing van die 

geestesgesonde individu word deur twee tipes verhoudings met ander, naamlik 'n vermoe om 

intimiteit en deernis vir ander te toon, gekenmerk. Deur liefde vir familielede of boesemvriende 

is die geestesgesonde individu tot intimiteit in staat. Terselftertyd is sy nie indringerig ofbesitlik 

teenoor ander individue (wat haar familie insluit) nie. Sy is ook in staat om 'n sekere afstand te 

handhaaf, wat op haar respek en waardering vir alle individue dui, dit wil se haar vermoe om 

deernis met die totale mensdom ongeag hulle waardes en houdings te he. 

4.2.5.3 Selfaanvaarding 

Allport (1961 :287) noem hierdie eienskap ook emosionele sekuriteit. Die geestesgesonde individu 

is in staat om al die aspekte van haar wese, insluitend haar swakhede en gebreke, te aanvaar sonder 

om daardeur oorheers te word (Schultz: 1977: 18). 

Hoewel die geestesgesonde individu soos enigiemand anders terugslae en frustrasies beleef, is sy 

in staat om haar emosies te beheer en dit op 'n gebalanseerde wyse tot uiting te bring. Sy is dus 

nie tot emosionele uitbarstings geneig nie. Die geestesgesonde individu is nie noodwendig altyd 

kalm, optimisties of vrolik nie. Sy besit egter oor genoeg selfbeheer sodat haar positiewe of 

negatiewe emosies nie op so 'n wyse uitgeleefword dat dit vir ander las veroorsaak nie (Meyer et 

al., 1988:366). Schultz (1977:18) noem dat so 'n individu nie frustrasies so goed sou kon hanteer 

of so in beheer van emosies sou kon wees as sy nie 'n basiese gevoel van emosionele sekuriteit 

ervaar het nie. 
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4.2.5.4 Realistiese waarneming 

Hjelle en Ziegler (1992:255) wys daarop dat die geestesgesonde individu dinge, ander individue 

en situasies realisties waarneem, en nie soos sy dit idealiseer nie. Sy is in volle kontak met die 

realiteit en verdraai dit nie om haar eie behoeftes en fantasiee te bevredig nie. Volgens Allport 

(1961 :290) is die geestesgesonde individu, deur realistiese waarneming, probleemgesentreerd. Dit 

beteken dat sy iets die moeite werd vind om te doen. Egoi:stiese impulse soos bevrediging van 

drange, plesier, trots en verdedigende optrede kan tot by die voltooiing van 'n taak vergeet word. 

Hierdie kriteria kan met verantwoordelikheidsin in verband gebring word. 

Die nuwe moeder word gewoonlik geleidelik tot realiteit gedwing oor wat haar rol as moeder 

behels. Sy word genoodsaak om buite haarself te fokus ten einde aan die eise en 

verantwoordelikhede wat die moederrol impliseer, te voldoen. 

4.2.5.5 Selfinsig en humor 

Allport (1961:291) noem dat volgens die ou gesegde elke individu oor drie eienskappe beskik: 

• Dit wat sy het. 

• Dit wat sy dink sy het. 

• Dit wat ander dink sy het. 

Hiervolgens kan die mate waarin 'n individu oor selfinsig beskik gemeet word deur die ratio tussen 

dit wat sy het en dit wat sy dink sy het, te bepaal. Allport (1961 :291) meen egter dat dit te moeilik 

is om te bepaal wat 'n individu regtig het. 'n Meer praktiese indeks van die mate waarin 'n individu 

oor selfinsig beskik is dus om die ratio tussen dit wat die individu dink sy het en dit wat ander dink 

sy het, te bepaal. 

Humor is ook 'n belangrike aspek van selfinsig. Dit beteken dat die geestesgesonde individu 

haarself van 'n afstand kan beskou en vir haar eie swakhede en tekortkomings kan lag. Sy sal 

daarom nie probeer voorgee wat sy nie is nie of pro beer om altyd aan ander se verwagtings te 

voldoen nie (Moller, 1993:307). 
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4.2.5.6 Oorkoepelende lewensfilosofie 

Geestesgesondheid vereis, benewens humor, 'n begrip van die doel vir die lewe. Dit wil se, so 'n 

individu beskik oor 'n gerigte vertrekpunt oor die sin en doel van die lewe (Allport, 1961 :294). 'n 

Individu met 'n oorkoepelende lewensfilosofie is toekomsgerig en word deur langtermyndoelwitte 

en planne gemotiveer. Dit verskaf kontinu'iteit aan die individu se lewe en eenheid in haar 

persoonlikheid, wat Allport gerigtheid noem. Dit is dus nie moontlik om 'n geestesgesonde 

persoonlikheid te he sander aspirasies en toekomsgerigtheid nie (Schultz, 1977:20). 

Allport le besondere klem op waardes in die ontwikkeling van 'n oorkoepelende lewensfilosofie. 

'n Geestesgesonde individu beskik oor diep gewortelde waardes wat die eenheidsgrondslag vir 

haar lewe bied. So 'n oorkoepelende lewensfilosofie bied dus 'n tipe oorheersende waardeorientasie 

wat betekenis en sin gee aan alles wat die individu doen (Hjelle & Ziegler, 1992:256). 

4.2.6 Beskouings oor geestesgesondheid versus psigopatologie 

Allport (1961: 154) verskaf'n lys van die intrinsieke prosesse wat tot abnormale en geestesgesonde 

gedrag aanleiding gee. Die lys word in tabel4.1 weergegee en waar nodig met inligting uit ander 

bladsye van dieselfde bron toegelig. 

Tabel 4.1: Allport se onderskeid tussen abnormale en geestesgesonde gedrag (Allport, 1961) 

Abnormale gedrag Geestesgesonde gedrag 

Werklikheidsontvlugting: Om aan die Konfrontasie: (Realiteitstoetsing). Die 

werklikheid te ontvlug (byvoorbeeld deur individu ontvlug tog in 'n mate aan die 

fantasie) is gevaarlike gedrag om te openbaar werklikheid, maar dit is onskadelik en selfs 

en kom voor m die ergste vorm van voordelig slegs indien die dominante proses in 

geestesongesondheid, naamlik pstgose (p die individu konfrontasie is (p 15 3). 

153). 
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Abnormale gedrag Geestesgesonde gedrag 

Oneffektiewe onderdrukking: Oneffektiewe Effektiewe onderdrukking: Repressie is die 

onderdrukking lei tot negatiewe gevolge. In proses waarvolgens alle situasies, impulse en 

die geval van neurose 1s onderdrukking gedagtes wat konflik m die individu 

oneffektief want dit gee tot onverstaanbare en veroorsaak onderdruk word. Indien suksesvol, 

kompulsiewe gedrag aanleiding (p 157). lei dit daartoe dat die individu situasies 

Selfmisleiding. 

Disintegrasie: (Dissosiasie ). 

(coping behavior) beter kan hanteer (p 158). 

Selfinsig: Dit verteenwoordig een van die 

kriteria vir 'n geestesgesonde persoonlikheid 

soos deur Allport geidentifiseer (raadpleeg 

4.2.5.5: 164). 

Integrasie: (Progressiewe organisasie). 

Allport beskou integrasie van 

persoonlikheidsisteme as integraal tot die 

ontwikkeling van 'n geestesgesonde individu 

(raadpleeg 4.2.2.1 (a):148-149). 

Beperking van denke na konkrete Abstrakte denke: (Die vermoe om oor goed 

aanpassing: 'n Individu wat onseker, bedreig te dink). Die aktiewe, versekerde, vermoende 

deur die lewe of ontoereikend voel, neig om 'n en ontspanne individu is in staat om buigsaam 

kongruente kognitiewe styl te openbaar wat in haar denke te wees en in geheel beter 

rigied, veldafhanklik, konkreet en instem

mend van aard is (p 270). 

Onbeheerbare impulsiwiteit. 

aangepas tot die objektiewe eise van die 

situasie waarin sy haar bevind (p 270). 

Frustrasietoleransie: Dit dui op 

selfaanvaarding en emosionele sekuriteit wat 

Allport as 'n eienskap van 'n geestesgesonde 

individu beskou (raadpleeg 4.2.5.3: 163). 
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Abnormale gedrag Geestesgesonde gedrag 

Fiksasie op jonger ouderdom: Allport Outonomiteit toepaslik tot ouderdom en 

beskou dit as 'n verdedigingsmeganisme om ervaring. 

ongemak en angs te vermy. Niemand verwag 

veel van 'n tiener nie en daarom fikseer die 

geestesgesonde individu op 'n Jonger 

ouderdom om verantwoordelikheid te vermy 

(p 161). 

Laastens kan genoem word dat Allport ( 1961: 164) aanvaar dat persoonlikheid op 'n stadium 'n 

mate van abnormale gedrag kan openbaar, maar wanneer dit 'n oorheersende rol speellei dit tot 

groot wanorde en verwarring in die individu se lewe. Die normale individu toon min sulke gedrag 

en gewoonlik met genoegsame selfinsig en humor. 

4.2. 7 Evaluering van Allport se teorie 

Volgens Moller ( 1993 :323) kritiseer sommige wetenskaplikes sekere kardinale konsepte in Allport 

se teorie, soos funksionele outonomie en trekke. Sommige beskou die begrip funksionele 

outonomiteit as onwetenskaplik, omdat dit feitlik onmoontlik is om die ontwikkelingsproses 

waardeurfunksionele outonome motiewe tot stand kom, vas te stel. Meyer et al. (1988:370) noem 

ook dat Allport nalaat om te verduidelik onder watter omstandighede en deur watter 

onderliggende prosesse funksionele outonomie werksaam is. 

Meyer et al. (1988:370) meld dat Allport se ontkenning van ooreenkomste tussen die 

funksioneringswyses van geestesgesonde en abnormale individue en tussen die kind en volwassene 

onregverdig en in botsing met lank beproefde ervaring is. Maddi (1996:312-313, 382) meen dat 

Allport nie spesifiek genoeg is oor die periferie van persoonlikheid nie. Schultz (1977:21) wys 

daarop dat Allport die eerste persoonlikheidsteoretikus was wat geestesgesonde eerder as 

neurotiese individue bestudeer het en op grond daarvan normale en abnormale persoonlikhede as 

twee onatbanklike entiteite beskou het. 

Moller (1993 :323) beskou dit as 'n gebrek in Allport se teorie dat die verband tussen verskillende 

konsepte nie altyd duidelik is nie. 'n Voorbeeld hiervan is die verband tussen die ontwikkeling van 
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persoonlikheidstrekke met die proprium. Hjelle en Ziegler (1992:261) wys spesifiek daarop dat 

die verskeie ontwikkelingstadiums van die proprium in algemene terme beskryfword. Min paging 

is aangewend om die uitwerking wat die ontstaan, instandhouding en modifikasie van die self 

beheer, te spesifiseer. Hierdie tekort tesame met die swak definiering van Allport se konsepte het 

daartoe gelei dat alhoewel dit 'n gewilde teorie is, dit nie tot veel empiriese navorsing aanleiding 

gegee het nie. 

Op 'n positiewe noot meen Schultz ( 1977:21) dat Allport geestesgesondheid as toekomsgerig sien 

en nie dat dit deur die individu se verlede bepaal word nie. Die fokus is op wat die individu hoop 

om te bereik en nie op wat reeds gebeur het en nie verander kan word nie. Dit maak Allport se 

siening van persoonlikheid hoopvol en optimisties. Die toekoms kan bewustelik en opsetlik beplan 

en voor gewerk word om tot persoonlike groei te lei. 'n Lewe wat op die verlede fokus is egter 

nie oop vir verandering nie. 

4.3 DIE SELFAKTUALISERINGSTEORIE VAN ABRAHAM MASLOW 

Maslow word as 'n humanistiese teoretikus beskou en hy konsentreer soos die ander teoretici in 

hierdie hoofstuk op die geestesgesonde persoonlikheid in die formulering van sy teorie. Die 

belangrike konsepte onderliggend aan Maslow se selfaktualiseringsteorie, vanuit die raamwerk van 

groeisielkunde, word nou bespreek. 

Maslow is as 'n eksperimentele sielkundige opgelei en het sy vroeere navorsing binne die raamwerk 

van die behavioristiese sielkunde verrig. Hy het later ontnugter met behaviorisme geraak en na 'n 

meer organismiese posisie beweeg wat die groei en ontwikkeling van gedrag in terme van die 

uitdrukking van aangebore biologiese kragte verduidelik het. Maslow erken ook die invloed van 

omgewingskragte in die ontwikkeling van persoonlikheid (Das, 1989: 15). Hjelle en Ziegler 

( 1992:461) wys daarop dat humanistiese sielkunde sterk van psigoanalise en behaviorisme verskil 

wat betref die siening oor die menslike aard. Humanistiese sielkunde het grootliks ontstaan as 

gevolg van die teenkanting teen die siening oor die menslike aard in die psigoanalitiese en 

behavioristiese kringe. Maslow se humanistiese inslag is duidelik uit die basiese aannames van sy 

selfaktualiseringteorie. 

Schott ( 1992: 110) verduidelik dat sy navorsing van geestesgesonde, selfaktualiserende individue 
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vir Maslow veral belangrik was. Sy respondente het aanvanklik duisende studente ingesluit maar 

hy het later tot die slotsom gekom dat jonger individue feitlik nooit die vlak van selfaktualisering 

as ouer individue bereik nie. Sy latere navorsing sluit dan ook persoonlike vriende, openbare en 

historiese figure in. Bischof (1970:547) wys ook daarop dat Maslow geglo het dat die individu 

inherent goed is en op die bevrediging van behoeftes, eerder as die frustrasie daarvan gerig is. Vir 

Maslow is negatiewe gedrag die gevolg van die omgewing waarin die individu ontwikkel, eerder 

as inherente boosheid. 

4.3.1 Basiese aannames 

Die kerntemas van Maslow se teorie is as volg (Monte, 1995:646): 

• 'n Geestesgesonde persoonlikheid is meer as die afwesigheid van patologie. Dit is 'n 

strewe na eenvoud, onathanklikheid, vaardigheid en 'n liefde vir skoonheid. Frager 

( 1987 :xxxv) no em dat vir Maslow neurose die blokkering is van die neiging na hierdie 

strewe, wat ook selfaktualisering verteenwoordig. 

• Alle individue ontwikkel deur 'n hierargie van behoeftes wat met die basiese, soos 

oorlewing en veiligheid, begin. Sodra die basiese behoeftes egter bevredig is kan 

"metabehoeftes" ontwikkel wat die individu in die rigting van 'n soeke na skoonheid, 

kennis, regverdigheid en waarheid lei. 

• Selfaktualisering is die uitbreiding en volle uitdrukking van dit wat die mees 

transendentale, geestelikheid en menswees in die individu verteenwoordig. Min 

individue bereik hierdie toestand, maar baie strewe daarna. Meyer et al. (1988:376) 

wys daarop dat vir Maslow behoeftebevrediging die basis vir groei en die strewe na 

uiteindelike selfaktualisering en dus die verwesenliking van alle potensiaal vorm. 

In Maart 1970 skryfMaslow 'n artikel wat sy aannames oor die menslike aard saamvat. In hierdie 

artikel meld Maslow dat alle humanistiese sielkunde, organisasie-ontwikkeling en opleidingskulture 

dieselfde ongeskrewe aannames oor die menslike aard huldig. Daarom ag Maslow dit nodig om 

hierdie aannames duidelik in die artikel saam te vat. Die elf stellings word in Hoffman (1996:83-

87) herhaal: 

• As die mees basiese beginsel, verklaar die nuwe beeld van die menslike psige dat elke 
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individu oor 'n hoer aard beskik. Hierdie hoer aard maak 'n basiese deel van die 

individu se samestelling uit. Dit beteken dat onder goeie omstandighede, daar van die 

individu verwag kan word om gewenste gedrag soos toegeneentheid, altru1sme, 

vriendelikheid, vrygewigheid, eerlikheid, goedhartigheid en vertroue te openbaar. 

• Bykomend tot die openbaring van hierdie gewenste gedrag, wat selfaktualisering 

verteenwoordig, sal die meer ontwikkelde individu spesifiek groter effektiwiteit in 

persepsie, die soeke na waarheid en realiteit toon. So 'n individu is nie net gelukkiger 

nie, maar kognitief meer vaardig en beter in voeling met die werklikheid en is oor die 

algemeen 'n beter persoon. 

• "Goeie omgewingstoestande" kan as al die natuurlike, sosiale en psigososiale 

eienskappe wat selfaktualisering fasiliteer, gedefinieer word. Hierdie eienskappe help 

met basiese behoeftebevrediging omdat sodanige bevrediging die prim ere pad vir hoer 

ontwikkeling na groter selfaktualisering verteenwoordig. 

• 'n Kernstelling is dat 'n individu wat in die verlede en tans onder goeie 

omgewingstoestande lewe "goed" is, dit wil se eties, moreel en deugsaam is. Die mens 

is dus nie, ongeag die omstandighede, inherent boos nie. 

• Die perspektief oor die goeie aard van menswees verskaf ook 'n nuwe beeld van die 

menslike psige en gevolglik 'n nuwe beeld van die gemeenskap. Die sosiale element 

is onvermydelik met die intrapsigiese verbind omdat basiese behoeftebevrediging 

no dig is vir die ontwikkeling van die individu se hoer aard. 'n "Goeie gemeenskap" kan 

dus in terme van sy vermoe om in die basiese behoeftes van sy lede te voorsien 

gedefinieer word. Gevolglik is 'n goeie gemeenskap een wat selfaktualisering vir sy 

lede moontlik maak. 

• Teorie Y (waarby Maslow sy Teorie Z voeg) maak dieselfde aannames. Die rede 

hiervoor is die feit dat daar algemeen aanvaar word dat die meeste individue onder 

Teorie Y se aannames en omstandighede sal verbeter. 

• Die menslike aard is nie oneindig goed nie, of altyd goed nie, of selfs basies goed nie. 

Die menslike aard is slegs goed onder die reeds gespesifiseerde eksterne 

omstandighede. Onder "slegte" omgewingstoestande sal individue geneig wees om 

psigopatologiese en bose gedrag te manifesteer. 

• Die meeste individue verwerp hierdie wereldsiening oor die menslike aard. Hierdie 

individue kan beskou word as 'n samestelling van 'n kultuur van wanhoop, waar 

skeptiese en siniese eienskappe oorheers. Hierdie individue glo dat die mens inherent 
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boos is of nie in staat tot goeie gedrag is nie. 

• Al die lede binne die kultuur van wanhoop glo dat op die oppervlak die menslike psige 

misleidend of vals is. Die rede hiervoor is dat hulle met goeie gedrag in ander 

individue, goeie sosiale omstandighede en sosiale verbeterings gekonfronteer word. 

Ten einde die kultuur van wanhoop te bevestig, glo die lede dat 'n "donkerder" sy van 

menswees onder die oppervlak skuil. 

• Die skeptisisme kan gedeeltelik verstaan word as die geskiedenis van ideologiee 

herinterpreteer word as 'n proses van die ontmaskering, aftakeling of devaluasie van 

die menslike aard en menswees. Nasionalisme, tegnologiese wetenskap, 

georganiseerde geloof, Marxistiese sosialisme en vele ander ideologiee het gefaal. 

• Die aanvaarding van die geskiedenis as 'n ware indikasie van die menslike psige kan 

verwerp word. Hedendaagse kennis oor die ten volle selfaktualiseerde individu en van 

goeie, klein gemeenskappe is 'n bewys dat geskiedenis as 'n statistiese afleiding beskou 

kan word. Selfaktualiserende individue kom wel in die geskiedenis voor. Deur die 

geskiedenis selektief te interpreteer, deur die soeke na die beste wat individue kan 

bereik, kan aldie ander bogenoemde stellings oor die menslike psige ondersteun word. 

4.3.2 Struktuur van persoonlikheid 

Maslow (1987 :3) bied nie werklik 'n strukturele uiteensetting van persoonlikheid aan nie, maar glo 

egter dat die individu 'n gelntegreerde geheel vorm en as sodanig bestudeer moet word. Dit 

beteken dat die totale individu gemotiveer word, en nie net 'n gedeelte van haar nie. Daar bestaan 

slegs 'n behoefte binne die totale individu, nie net in 'n gedeelte van die individu nie. Maslow 

( 1987: 3) verduidelik dit aan die hand van die volgende voorbeeld: dit is John Smith wat 'n behoefte 

aan kos het, nie John Smith se maag nie. Behoeftes word ook vir die totale individu bevredig en 

nie net vir 'n gedeelte van die individu nie. Kos bevredig John Smith se honger, nie net sy maag 

se honger nie. 

Die kern van Maslow se selfaktualiseringsteorie sentreer om die motivering van persoonlikheid 

(Moller, 1993 :226). Maslow het geglo dat individue deur persoonlike doelwitte wat die lewe 

bevredigend en betekenisvol maak gemotiveer word (Hjelle & Ziegler, 1992:448). Hierdie 

doelwitte (behoeftes) is in 'n hierargie van behoeftes georden. 
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4.3.3 Aspekte eie aan Maslow se teorie 

Maslow het die hiiirargie van behoeftes ontwikkel wat uit vyfbasiese behoeftes bestaan. Later het 

Maslow ook die konsep van metabehoeftes of groeimotiewe ontwikkel. 

4.3.3.1 Hii!rargie van behoeftes 

Hoffman (1996:205) som die hierargie van behoeftes op as die aangebore reeks psigososiale en 

sielkundige behoeftes wat die basiese behoeftes en die metabehoeftes vervat. Sodra 'n laer orde 

behoefte by die individu bevredig is, sal'n nuwe en hoer behoefte verskyn. 

Die opsomming bevat baie van die konsepte inherent aan Maslow se selfaktualiseringsteorie wat 

in die loop van die verdere bespreking verduidelik word. Moller (1993 :226) verduidelik dat 

Maslow in sy hierargie van behoeftes tussen die basiese en metabehoeftes onderskei. Soos wat 

basiese behoeftes as sinoniem met gebreksmotiewe en laerordebehoeftes beskou kan word, sien 

Maslow die metabehoeftes as sinoniem met groeimotiewe en hoerordebehoeftes. Meyer et al. 

(1988:377) dui aan dat die gebreksmotiewe betrekking het op die behoeftes op die eerste vier 

vlakke van die behoeftehierargie en die groeimotiewe op die aktualiseringsbehoefte. 

Gebreksmotiewe hou direk met die vervulling van basiese oorlewingsbehoeftes soos hanger, dors 

en veiligheid verband en het dus te doene met die vermindering van spanning. Maslow is van 

mening dat 'n individu se kognitiewe vaardighede in so 'n situasie eintlik negatief aangewend word 

omdat dit bloat om die vermyding van onaangename omstandighede en die basiese voortbestaan 

van die individu gaan, en ware potensiaal nie verwesenlik word nie. Maslow (1959: 123) 

identifiseer vyf eienskappe van gebreksmotiewe: 

• Die individu hunker deurlopend na die bevrediging van hierdie behoeftes. 

• Ontneming van hierdie behoeftes lei tot siektes of belemmer die individu se 

ontwikkeling. 

• Die bevrediging daarvan is terapeuties van aard, dit wil se dit herstel die tekort wat 

tot die siekte aanleiding gegee het. 

• Gereelde bevrediging van hierdie behoeftes voorkom siektes. 

• Gesonde individue demonstreer nie siektes as gevolg van die gebrek aan bevrediging 

van hierdie behoeftes nie. 
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Maslow (1987:7) sien die mens as 'n "soekende dier" wat selde 'n toestand van totale bevrediging 

ervaar. Sodra een behoefte bevredig is, sal 'n ander verskyn om sy plek in te neem. Dit is 'n 

voortdurende proses. Maslow (1987:33) sien dan ook die verskyning van 'n nuwe behoefte sodra 

'n basiese behoefte bevredig is as die mees basiese resultaat van behoeftebevrediging. Dit is wat 

Maslow (1987:17) bedoel wanneer hy se dat basiese behoeftes in 'n hierargie van relatiewe 

dringendheid ofsterkte georden is. Monte (1995:657) verduidelik dat die behoeftes laagste in die 

hierargie sterker is as die behoeftes wat net bo huile le. 'n Hoer behoefte kan dus nie verskyn indien 

die behoefte onder hom nie eers bevredig is nie. Die laerordebehoeftes lei die individu se gedrag 

voor die hoerordebehoeftes, en sal voortduur om dit te doen tot hierdie spesifieke behoefte 

bevredig is. 

Maslow (1959: 122) beskou die basiese behoeftes as algemeen in aile individue wat dan 

gemeenskaplike waardes oor kulture heen genereer. Die basiese behoeftes word nou bespreek. 

(a) Fisiologiese behoeftes 

Maslow ( 1987: 15) sien die fisiologiese behoeftes as die beginpunt van sy selfaktualiseringsteorie. 

Dit verwys na die behoefte aan kos, water, suurstof, seksuele bevrediging, slaap, beskerming teen 

uiterste temperature en sensoriese stimulasie (Hjeile & Ziegler, 1992:450). 

Maslow (1987:16-17) beskou fisiologiese behoeftes as die dringendste van aile behoeftes. Dit 

beteken dat die individu wat ekstreme tekorte in aile sfere lei, se gedrag spesifiek deur die 

fisiologiese behoeftes eerder as enige van die ander behoeftes gerig sal word. Indien aile behoeftes 

onbevredig is en die individu gevolglik deur die fisiologiese behoeftes gelei word, sal die ander 

behoeftes eenvoudig nie bestaan nie of op die agtergrond geskuif word. Vir die individu wat 

uitermatig hanger is, sal niks behalwe kos bestaan nie. Sy sal van kos droom, kos onthou, aan kos 

dink, emosies voel net ten opsigte van kos, slegs kos waarneem en slegs kos wil he. 

Maslow (1987:16) wys ook daarop dat hierdie behoeftes as ongewoon eerder as tiperend 

gekenmerk kan word. Die rede hiervoor is dat hierdie behoeftes ge1soleer en somaties gelokaliseer 

kan word. Dit beteken dat huile relatiefonafhanklik van mekaar, ander behoeftes en die organisme 

as geheel funksioneer. In baie gevaile is dit dan ook moontlik om 'n gelokaliseerde, onderliggend 

somatiese basis vir hierdie behoefte te identifiseer. Maslow (1987: 18) noem dat wanneer die 
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fisiologiese behoefte gereeld bevredig word, dit nie meer as die dominante determinant van gedrag 

funksioneer nie. Dit word onbelangrik in die huidige dinamika van die individu, en ander meer 

sosiale behoeftes verskyn. 

(b) Veiligheidsbehoeftes 

Veiligheidsbehoeftes sluit in 'n behoefte aan stabiliteit, afhanklikheid, beskerming, struktuur, orde, 

wetlikheid en vryheid van vrees, angs en chaos. Die meeste van die eienskappe wat vir die 

fisiologiese behoeftes geld is ook op die veiligheidsbehoeftes van toepassing. Tog lewe die meeste 

individue in 'n vredevolle, stabiele en goeie gemeenskap wat grootliks daartoe aanleiding gee dat 

hulle veiligheidsbehoeftes bevredig is. Dit is gewoonlik slegs omstandighede soos oorlog, 

natuurlike rampe, siekte, hoe misdaad, sosiale disorganisasie, neurose, breinbeserings, aftakeling 

van outoriteit of chroniese swak omstandighede wat daartoe lei dat die veiligheidsbehoefte as 'n 

aktiewe en dominerende mobiliseerder van die individu se gedrag beskou kan word (Maslow, 

1987:18-19). 

Rotter en Hochreich (1975:82) meen dat sommige individue hulle veiligheidsbehoeftes bevredig 

deur beroepe wat sekuriteit bied te volg, versekering uit te neem en te spaar vir onvoorsiene 

gebeure. Die meeste individue ervaar ook angs wanneer hulle met die onbekende gekonfronteer 

word. Schultz (1977:63) gaan van die standpunt uit dat veiligheidsbehoeftes vir die 

geestesgesonde persoonlikheid nie oorheersend is nie. Die tipe individu spaar nie elke pennie nie, 

gee haar nie heeltemal aan die veiligheidsbehoeftes oor nie, maar ervaar wel ongemak by die 

afwesigheid daarvan. 

(c) Behoefte aan affiliasie en liefde 

Hierdie behoefte tree na vore sodra die fisiologiese en veiligheidsbehoeftes bevredig is. Vir 

Maslow (1987:20) beteken die behoefte aan liefde die gee en ontvang van liefde en 

toegeneentheid. W anneer hierdie behoefte onbevredig is sal die individu die afwesigheid van 

vriende, eggenote ofkinders akuut ervaar. So 'n individu sal'n behoefte aan verhoudings met ander 

individue oor die algemeen ervaar, dit wil se om lid van 'n groep of familie te wees en sal die 

bevrediging van hierdie behoefte intensief nastreef 'n Kind se behoefte aan affiliasie sal ook 

besonder sterk wees indien sy gedwing word om voortdurend te verhuis wat daartoe lei dat sy 
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voortdurend as die nuweling eerder as 'n boorling beskou word. Maslow (1987 :21) noem ook die 

moontlikheid dat sommige rebellejeuggroepe ontstaan as gevolg van die behoefte aan affiliasie. 

Die lede van sodanige groep het moontlik 'n sterk behoefte om aan 'n groep te behoort, vir kontak 

met ander en om deel te wees van die stryd teen 'n gemeenskaplike vyand, ongeag wie die vyand 

mag wees. 

W anneer die individu liefde ontvang en aanvaar word, lei dit daartoe dat sy haarself na waarde ag 

en dit is dan ook instrumenteel tot 'n geestesgesonde persoonlikheid. 'n Individu wat nie liefde 

ontvang nie ervaar gevoelens van sinloosheid, leegheid en vyandigheid (Hjelle & Ziegler, 

1992: 452). Tog kom Maslow ( 1987:21) tot die gevolgtrekking dat liefde en toegeneentheid, asook 

die moontlike uitdrukking daarvan in seksuele gedrag, met ambivalente gevoelens in die 

gemeenskap beskou word en dat die uitlewing daarvan grootliks gelnhibeer en beperk word. 

(d) Behoefte aan selfagting 

Vir Maslow (1987:21) openbaar die individu in die Westerse gemeenskap 'n behoefte aan 'n 

stabiele, goed gefundeerde en gewoonlik hoe evaluasie van haarself, dit wil se aan selfrespek of 

selfagting asook agting vir ander. Hierdie behoefte kan gevolglik in twee ondergeskikte kategoriee 

verdeel word: 

• Die eerste kategorie hou verband met wat die individu selfkan verrig, soos 'n behoefte 

aan persoonlike sterkte, prestasie, bevoegdheid, onafhanklikheid en vryheid. 

• Die tweede kategorie hou met die agting van ander verband. Dit behels behoeftes aan 

byvoorbeeld status, roem, dominansie, erkenning, aandag en waardering. 

Maslow (1987:21) meen dat die bevrediging van die behoefte aan selfagting tot gevoelens van 

selfvertroue, selfwaarde, sterkte, bevoegdheid en 'n gevoel dat die individu nodig en nuttig in haar 

wereld is lei. Indien die behoefte nie bevredig word nie lei dit tot gevoelens van 

minderwaardigheid, swakheid en hulpeloosheid. Maslow (1987:21-22) wys op die gevaar daarvan 

om selfagting op die opinies van ander eerder as eie werklike bekwaamheid te baseer. Die mees 

stabiele en daarom mees geestesgesonde selfagting vloei uit verdiende respek van ander en nie op 

uiterlike roem of onregverdige heldeverering nie. Schultz ( 1977:64) dui aan dat die individu slegs 

opregte selfagting kan he indien sy haar eie sterk- en swakpunte ken en indien sy weet wie en wat 
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sy 1s. 

(e) Behoefte aan selfaktualisering 

Maslow (1959:125-126) sien selfaktualisering as die bestaan van 'n: 

... presence within the human being of a tendency toward, or need for, 

growing in a direction that can be summarized in general as self

actualization, or psychological health or maturation, and specifically as 

growth toward each and all of the sub-aspects of self-actualization. That 

is to say, the human being has within him a pressure (among other 

pressures) toward unity of personality, toward spontaneous 

expressiveness, toward full individuality and identity, toward seeing the 

truth rather than being blind, toward being creative, toward being good, 

and a lot else. That is, the human being is so constructed that he presses 

toward fuller and fuller being and this means pressing toward what most 

people would call good values, toward serenity, kindness, courage, 

knowledge, honesty, love, unselfisness, and goodness. 

Sodra al die basiese behoeftes dus bevredig is en die persoon nie haar ware potensiaal bereik nie 

raak sy rusteloos. 'n Individu moet dus bereik waartoe sy werklik in staat is en sy kan dit slegs 

doen deur haar selfaktualiseringsbehoefte te bevredig (Maslow 1971:45; Maslow, 1987:22). 

Hoffman (1996:67) het 'n voorheen ongepubliseerde artikel van Maslow wat hy in 1969 geskryf 

het gepubliseer. Hierin noem hy dat dit elke individu se verantwoordelikheid is om 

selfaktualisering na te streef, dit wil se om waarlik en volkome haar potensiaal te bereik. Meyer 

et al. ( 1988:3 81) wys daarop dat vir Maslow die grootste verskille tussen individue op die vlak van 

selfaktualisering le. Selfaktualisering kan by een individu tot groot kunswerke aanleiding gee 

terwyl 'n ander individu daama strewe om die ideale ouer te wees. 

Maslow reken dat minder as een persent van die aardse bevolking werklik 'n toestand van 

selfaktualisering bereik (Hjelle & Ziegler, 1992:455). Die volgende redes kan hiervoor aangevoer 

word: 
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• Gebrekaan selfkennis en selfinsig: Moller (1993:231) dui daarop dat baie individue 

blind vir hulle eie potensiaal is. Die individu weet nie dat selfaktualisering moontlik is 

nie en verstaan nie die bevrediging van selfvervulling nie. Hjelle en Ziegler (1992:455-

456) noem dat hierdie tipe individu nie haar eie vaardighede vertrou nie en dit 

verrninder haar kans om selfaktualisering te bereik. 

• Die sosiale omgewing belemmer selfvervulling: Vir Maslow (1987:58) moet baie 

goeie sosiale omstandighede bestaan om selfaktualisering moontlik te maak. Moller 

(1993 :231) verduidelik dat die gemeenskap waarin die individu funksioneer die 

ontwikkeling van selfaktualisering kan kortwiek deur die rigiede vooroordele wat 

gehandhaaf word. 

• Veiligheidsbehoeftes oefen 'n belemmerende invloed op die individu uit: Om haar 

potensiaal te bereik moet die individu bereid wees om sekere risiko's te neem, om 

moed aan die dag te le om met nuwe idees te eksperimenteer (Meyer et al., 1988:383). 

Tog lei enigiets wat die individu se angs en vrees verhoog gewoonlik tot die 

regressering na die veiligheidsbehoefte (Hjelle & Ziegler, 1992:456). 

Moller ( 1993:23 0) no em dat selfaktualisering, as dee I van die behoeftehierargie, sy behoefte

eienskappe behou. Dit verskil egter van die gebreksmotiewe in die sin dat dit meer 

groeigeorienteerd as bevredigingsgeorienteerd is, en dus die groeimotiewe verteenwoordig. 

4.3.3.2 Groeimotiewe 

In 'n lesing wat Maslow in 1966 gel ewer het en wat in Hoffinan ( 1996: 88-98) gepubliseer is, noem 

Maslow dat hy die behoeftes van selfaktualiserende individue begin ondersoek het, dit wil se 

individue wat nie Ianger net deur hulle basiese behoeftes bevredig word nie, omdat die reeds 

bevredig is. Op grond van hierdie ondersoek het Maslow die metabehoeftes, ofB-waardes, soos 

skoonheid, regverdigheid en waarheid ge1dentifiseer. Maslow noem ook hierdie metabehoeftes 

groeimotiewe wat oor ander eienskappe as die gebreksmotiewe beskik. Een belangrike eienskap 

van groeimotiewe is dat die individu nooit verveeld daarmee kan raak nie in teenstelling met 

gebreksmotiewe wat wei in totaal bevredig kan word. Monte (1995:660) verduidelik ook dat 

groeimotiewe van toepassing is op die individu wat reeds selfaktualisering bereik het, wat dus 

reeds suksesvol deur die behoeftehierargie beweeg het. Hierdie individu onderneem nou 'n 

groeiproses wat gernik is op die uitbreiding van haar persoonlikheid, kennis van haarself en ander 
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asook om haar persoonlikheid in enige aktiwiteit wat sy verrig te operasionaliseer. 

Groeimotiewe, ook bekend as B-waardes ofmetabehoeftes, is toekomsgerigte doelwitte wat met 

die ingebore drang van die individu om haar potensiaal te verwesenlik, geassosieer word. 

Groeimotiewe het ten doel om die ervaring om te lewe te verbreed en te verryk asook om 

spanning te verhoog deur nuwe, uitdagende en 'n verskeidenheid van ervarings te beleef (Hjelle 

& Ziegler, 1992:457). 

4.3.4 Die ontwikkeling van persoonlikheid 

Vir Maslow vind ontwikkeling ooreenkomstig die behoeftehierargie plaas. Die baba ervaar slegs 

fisiologiese behoeftes en sodra hierdie behoeftes bevredig word, word behoeftes hoer op die 

hierargie telkens by die individu se ervaringsveld gevoeg. Hoe hoer in die hierargie die vlak van 

motivering, hoe hoer is die individu se ontwikkelingsvlak en hoe gesonder is haar funksionering. 

Die hoogste vlak van ontwikkeling word bereik wanneer die individu se gedrag op die vlak van 

selfaktualisering deur die groeimotiewe gemotiveer word. Maslow onderskei egter nie enige 

stadiums in die ontwikkeling van persoonlikheid nie (Meyer et al., 1988:381). 

Vir Maslow is die selfaktualiserende individu gewoonlik al in haar middeljare of ouer (Schultz, 

1977 :68). Hiervolgens het die jonger individu nog nie 'n sterk gevoel van identiteit of outonomiteit 

ontwikkel nie. Verder, alhoewel selfaktualisering 'n instinktiewe behoefte is, word dit wei deur 

ervarings in die kinderjare bei"nvloed wat die ontwikkeling daarvan in latere jare kan belemmer of 

fasiliteer. Maslow plaas klem op die belangrikheid daarvan dat die kind tydens haar eerste twee 

lewensjare genoegsame liefde, sekuriteit en agting ontvang anders sal sy dit moeilik vind om tot 

volle selfaktualisering te groei. 

Eerder as om verskillende stadiums in die ontwikkeling van persoonlikheid te identifiseer, het 

Maslow vyftien eienskappe van die selfaktualiserende individu beskryf 

4.3.5 Eienskappe van die geestesgesonde persoonlikheid 

In sy holistiese analise van die selfaktualiserende individu kom Maslow (1987:128) tot die 

gevolgtrekking dat sy oor vyftien eienskappe beskik. Maddi en Costa (1955:88) gaan van die 
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stand punt uit dat alhoewel hierdie lys van eienskappe lank en heterogeen genoeg is om te verhoed 

dat persoonlikheid maklik in 'n georganiseerde beeld gei"ntegreer kan word, die lys tog in 

ooreenstemming met Maslow se algemene klem op die rasionele, beginselvaste en gei"ntegreerde 

benadering tot die lewe, as die eienskappe van geestesgesondheid is. 

4.3.5.1 'n Effektiewe waarneming van realiteit 

Dit verteenwoordig vir Maslow (1987:128, 129) die ongewone vermoe om die valsheid en 

onegtheid in iemand anders raak te sien en om ander oor die algemeen akkuraat en effektiefwaar 

te neem. Sodanige individu beskik oor 'n superieure vermoe om te redeneer, die waarheid waar 

te neem, gevolgtrekkings te maak, logika aan die dag te le en om kognitiefmeer effektiefte wees. 

Dit geld op alle gebiede soos kuns, musiek, intellektuele aspekte, wetenskap en politiek. 

Die individu vrees dus nie die realiteit van die lewe nie asook nie die dubbelsinnigheid en gebrek 

aan struktuur wat met die onbekende gepaardgaan nie. Sodanige individu is bereid om in haar 
I 

soeke na waarheid te waag en word nie deur behoeftes aan sekerheid, veiligheid en orde gerem 

nie (Meyer et al., 1988:384). 

Die werkende moeder wat kognitief effektief kan funksioneer behoort beter daartoe in staat te 

wees om die rolkonflik wat haar veelvuldige rolle meebring, te hanteer. Deur logies te redeneer 

en gevolgtrekkings te maak kan dit haar in staat stel om van ander in haar beleweniswereld te leer 

en om eise aan haar gestel meer effektiefte hanteer. Dit sal voorkom dat sy daardeur oorweldig 

word en dat dit tot uitermatige skuldgevoelens sal lei. 

4.3.5.2 Aanvaarding van die self, ander en die menslike aard 

Selfaktualiserende individue het een fundamentele houding gemeen, naamlik die afwesigheid van 

'n verlammende en onnodige gevoel van skuld of ekstreme angs. Die geestesgesonde individu 

aanvaar haarself en haar menslike aard sonder ergenis ofverwyt. Die selfaktualiserende individu 

sien die menslike aard vir wat dit is en nie soos sy dit verkies om te wees nie. Sy aanvaar haar 

laerordebehoeftes aan byvoorbeeld kos en slaap asook haar hoerordebehoeftes aan byvoorbeeld 

liefde en selfrespek met gemak. Hierdie afwesigheid van skuld of angs beteken nie dat die individu 

geen skuld ervaar nie, maar impliseer slegs die afwesigheid van neurotiese skuld. Sodanige 
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individue wat haarself en ander aanvaar, ervaar skuldgevoelens oor byvoorbeeld tekortkomings 

soos luiheid wat wel verbeter kan word (Maslow, 1987:130, 131). 

4.3.5.3 Spontanei'teit, eenvoud en natuurlikheid 

Die gedrag van die selfaktualiserende individu word deur spontanei'teit en eenvoud gekenmerk. 

Sy hoef nie haar emosies te verberg nie, maar kan hulle op 'n eerlike wyse openbaar. Sy tree 

natuurlik op, in ooreenstemming met haar menslike aard. Hierdie tipe individu neem egter tog 

ander se gevoelens in ag. In situasies waar die eerlike uitdrukking van die selfaktualiserende 

individu se gevoelens ander kan seermaak of waar die situasie onbeduidend is, sal sy gewoonlik 

haar gevoelens vir haarselfhou (Schultz, 1977:70). Tog sal sy nie toelaat dat reels en kodes in haar 

pad staan wanneer dit gaan om doelwitte wat vir haar belangrik is, te bereik nie. Dit beteken dat 

die individu wel etiese kodes in ag neem, maar dat haar etiek nie noodwendig altyd met die van 

die gemeenskap sal ooreenstem nie (Meyer et al., 1988:384). 

Maslow ( 1987: 13 3) no em dat hierdie tipe selfaktualiserende individu se motiveringslewe nie net 

op 'n kwantitatiewe wyse nie, maar ook kwalitatiefvan ander individu s'n verskil. Hierdie individu 

strewe nie net meer in die gewone sin van die woord nie, maar ontwikkel na 'n meer perfekte self 

Dit impliseer groei in persoonlikheid, uitdrukking van eie persoonlikheid, volwassenheid en 

ontwikkeling, dit wil se selfaktualisering. 

4.3.5.4 Taakbetrokkenheid 

Die selfaktualiserende individu is gewoonlik sterk gefokus op 'n taak, roeping of beroep buite 

haarself. Sy is dus nie ego-gesentreerd nie, maar probleem-georienteerd. Dit is nie noodwendig 

'n taak wat sy self gekies het om te verrig nie, maar 'n taak waarvoor sy verantwoordelik voel en 

verplig voel om uit te voer (Maslow, 1987:133, 134). Sy lewe om te werk eerder as om te werk 

vir 'n lewe (Moller, 1993:233). 

Deur hierdie intense toegewydheid aan haar taak, is die selfaktualiserende individu in staat om haar 

metabehoeftes te vervul. Sy verrig nie die taak vir geld, roem of mag nie, maar omdat dit haar 

metabehoeftes vervul, haar vaardighede uitdaag en ontwikkel en haar sin van wie en wat sy is help 

definieer (Schultz, 1977:71). 
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Hierdie sin kan veral in die vervulling van die moederrol tot uiting kom. 

4.3.5.5 'n Behoefte aan privaatheid en onajhanklikheid 

Die geestesgesonde individu kan aileen en afgesonder wees sonder om ongemaklik daaroor te 

voel. Inteendeel, sy geniet afsondering en privaatheid meer as die gewone mens (Maslow, 

1987: 134). Hierdie eienskap lei ook daartoe dat die selfaktualiserende individu haar kan losmaak 

van stormagtige en ongemaklike situasies en dit met kalmte, objektiwiteit en waardigheid kan 

hanteer. Dit bring ook mee dat sy dikwels as koud, snobisties en vyandig geklassifiseer kan word. 

Dit kan toegeskryf word aan die feit dat sy die ondersteuning, warmte en versekering van ander 

nie so nodig het soos die gemiddelde individu nie en omdat haar besluite nie op die menings van 

ander hoefte steun nie (Meyer et al., 1988:384-385). 

Die eienskap moet nie verwar word met afhanklikheid van ondersteuning van betekenisvolle ander 

nie. V eral die werkende moeder funksioneer nie in isolasie nie, en het dikwels die ondersteuning 

van byvoorbeeld ouers en vriendinne nodig om die rolkonflik waarmee sy gekonfronteer word, te 

hanteer. 

4.3.5.6 Outonomie: onajhanklikheid van kultuur en omgewing 

Die selfaktualiserende individu is relatief onafhanklik van die fisiese en sosiale omgewing. Omdat 

sodanige individu se basiese behoeftes geredelik bevredig is en sy meer deur haar groeimotiewe 

gerig word, is sy nie so afhanklik van die wereld, ander individue of die kultuur vir 

behoeftebevrediging nie. Sy is eerder afhanklik van die ontwikkeling en voortdurende groei van 

haar eie potensiaal en latente hulpbronne vir behoeftebevrediging. Hierdie onafhanklikheid van die 

omgewing beteken dat hierdie individu se lewe redelik stabiel bly ongeag die omstandighede, 

byvoorbeeld ontneming en frustrasie (Maslow, 1987:135-136). 

4.3.5.7 Volgehoue varsheid (nuutheid) van waardering 

Die individu het 'n voortdurende, ondempbare en byna na'iewe vermoe om steeds by herhaling die 

eenvoudige basiese dinge van die lewe te waardeer. Die waardering geskied gewoonlik met 

ontsag, plesier, verwondering en selfs ekstase - maak nie saak hoe algemeen die ervaring al vir 



182 

ander individue geraak het me (Maslow, 1987: 136). Schultz (1977:73) noem dat die 

selfaktualiserende individu niks as vanselfsprekend aanvaar nie, maar voortdurend dankbaar bly 

oor wat sy kan besit en ervaar. 

4.3.5.8 Spitservarings 

Maslow (1987:137) het in sy navorsing oor selfaktualiserende individue daarvan bewus geword 

dat hulle spitservarings beleef. Tydens hierdie spitservarings beleef die individu gevoelens van 

grenslose horisonne in die ervaring; die gevoel dat die individu gelyktydig meer magtig en meer 

hulpeloos is as ooit tevore; 'n gevoel van groot ekstase, wonder en ontsag; 'n verlies van gevoel 

van tyd en plek en laastens die oortuiging dat iets baie belangrik en waardevol plaasgevind het. Die 

ervarings moet nie met teologiese ofbonatuurlike ervarings verwar word nie. Maslow ( 1987: 13 8) 

kom tot die gevolgtrekking dat spitservarings 'n ontsaglike intensifikasie van enige ervaring is wat 

met 'n verlies van self of die transendensie daarvan gepaard gaan, soos intensiewe konsentrasie, 

intense sensuele ervaring of wanneer die individu haarself in musiek of kuns verdiep. 

Monte (1995:663) wys daarop dat Maslow in 1atere navorsing tot die gevolgtrekking gekom het 

die "gewone" individu (wat nie na selfaktualisering streefnie) ook spitservarings kan beleef. Die 

verskil is egter dat hierdie tipe individu met verdedigings- en ontvlugtingsmeganismes daarop 

reageer eerder as deur oopheid vir en 'n aanvaarding van die ervaring. 

4.3.5.9 Gemeenskapsgevoel 

Die selfaktualiserende individu toon 'n diep gevoel van identifikasie, simpatie en toegeneentheid 

teenoor die mensdom in die algemeen. Dit kan vergelyk word met 'n ouer broer of suster wat vir 

haar swakkere jonger broers en susters omgee. As gevolg hiervan het die individu 'n daadwerklike 

behoefte om ander individue te help (Maslow, 1987: 13 8). Die tipe individu word dikwels 

depressief ofkwaad oor die dom, swak ofwrede gedrag van ander, maar sy toon begrip vir hierdie 

tipe gedrag en vergewe dit gou (Schultz, 1977:75). 

4.3. 5.10 Interpersoonlike verhoudings 

Die selfaktualiserende individu het dieper en inniger interpersoonlike verhoudings as ander 
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individue. Die tipe individu se vriendekring is gewoonlik baie klein, omdat die tipe vriendskap wat 

sy op haar selfaktualiserende wyse bied baie tyd verg. Sy neig om vriendelik often minste geduldig 

met die meeste individue te wees maar dit impliseer nie 'n gebrek aan onderskeid nie. Sy kan selfs 

hard teenoor die skynheilige, pretensieuse, bombastiese ofverwaande individu reageer (Maslow, 

1987: 140-141). 

Meyer et al. (1988:386) wys daarop dat die selfaktualiserende individu dikwels bewonderaars, 

navolgers of dissipels kry wat meer van die individu eis as wat sy kan bydra. So 'n verhouding kan 

uitputtend wees. Gewoonlik hanteer die selfaktualiserende individu so 'n situasie deur vriendelik 

en aangenaam te wees, maar sy probeer dit sover moontlik vermy. Sy kan egter baie ferm optree 

indien die situasie dit sou vereis. 

4.3. 5.11 Demokratiese karakterstruktuur 

Die selfaktualiserende individu is in die diepste sin van die woord demokraties. Sy diskrimineer 

dus nie op grond van klas, opvoeding, politieke oortuiging, ras ofkleur nie. Dit blyk asofhierdie 

tipe individu nie eers bewus van hierdie verskille is nie. Dit is vir haar ook moontlik om van enige 

individu, ongeag hierdie verskille, te leer. In hierdie leerverhouding poog die selfaktualiserende 

individu nie om superieur op te tree of om haar status voorop te stel nie. Dit veronderstel ook 'n 

sekere mate van nederigheid. Sy besefhoe min haar kennis is in verhouding tot dit wat sy kan weet 

en wat ander weet. Dit beteken nie dat aile individue sonder onderskeiding gelyk gestel word nie. 

Individue word eerder volgens karakter, vaardigheid en talente as geboorte, ras, bloed, naam, 

familie, ouderdom, roem en mag geklassifiseer (Maslow, 1987:139). 

4.3.5.12 Diskriminasie tussen middele en doelwitte en tussen goed en kwaad 

Maslow (1987: 141) verduidelik dat die selfaktualiserende individu baie duidelik tussen 'n einddoel, 

en hoe om dit te bereik kan onderskei. Die tipe individu bemoeilik die onderskeid vir ander deurdat 

sy die aktiwiteit wat tot die einddoel lei op sigself geniet asof dit reeds die einddoel 

verteenwoordig. Sy kan dus die reis na die bestemming net soveel soos die aankoms self geniet. 

Vir Maslow (1987:140-141) is die onderskeid tussen goed en kwaad vir die selfaktualiserende 

individu ook baie duidelik. Sy toon selde die chaos, verwardheid, inkonsekwentheid en konflik wat 
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die gewone individu in haar daaglikse lewe ondervind wanneer sy met etiese kwessies 

gekonfronteer word. Die selfaktualiserende individu se oortuiging van wat reg en verkeerd is stem 

nie noodwendig met konvensionele sienings ooreen nie. 

4.3.5.13 Filosofiese, nie-vyandige sin vir humor 

Die selfaktualiserende individu se humor verskil van die gewone individu s'n. Sy lag nie vir humor 

wat ten koste van 'n ander individu gemaak word nie; wat 'n ander individu se minderwaardigheid 

uitwys nie ofwat vuil taal bevat nie. Hierdie tipe individu se humor is eerder filosofies van aard: 

dit gaan veel eerder oor die foute en hoogmoed van individue oor die algemeen as wat dit op 'n 

spesifieke individu gerig is. Sy kan ook vir haarselflag (Maslow, 1987: 141-142). 

Ander individue vind die humor van die selfaktualiserende individu gewoonlik nie snaaks nie 

omdat dit eerder 'n glimlag as 'n gelag uitlok. Die selfaktualiserende individu word gewoonlik dan 

ook as somber en ernstig beskou (Maslow, 1987: 142). 

4. 3. 5.14 Kreatiwiteit 

Een of ander vorm van kreatiwiteit, oorspronklikheid ofbesondere vindingrykheid is kenmerkend 

van die selfaktualiserende individu. Dit beteken nie noodwendig die kreatiwiteit van die geniale 

kunstenaar nie, maar eerder die spontane kreatiwiteit wat by jong kinders waargeneem word. 

Hierdie tipe selfaktualiserende kreatiwiteit kom voortdurend in die alledaagse lewe by haar voor 

en is eintlik 'n manifestasie van haar uniekheid (Moller, 1993:23 5). Dit verteenwoordig die vermoe 

om op 'n vars, na1ewe en direkte wyse na die lewe te kyk sonder om deur inhibisies beperk te 

word. Die individu se houding eerder as die finale produk is hier ter sprake (Meyer et al., 

1988:387). 

4. 3. 5.15 Weerstand teen enkulturasie 

Die selfaktualiserende individu leef in harmonie met die kultuur waarbinne sy funksioneer, maar 

handhaaf'n sekere innerlike afsydigheid daarteenoor (Maslow, 1987: 143). Schultz (1977:77-78) 

stel dit duidelik dat hierdie tipe individu nie openlik teen die kultuur sal rebelleer nie. Sy sal nie 

doelbewus sosiale norme verontagsaam om haar onathanklikheid te bewys nie. Inteendeel, sy mag 
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konvensioneel in terme van haar kleredrag of ander onbeduidende aspekte voorkom. Dit is slegs 

wanneer 'n situasie van groat persoonlike belang opduik dat sy die reels en norme van die 

gemeenskap sal bevraagteken. Maslow ( 198 7: 14 5) sien die selfaktualiserende individu as 

outonoom omdat haar gedrag deur haar eie reels eerder as die van die gemeenskap gerig word. 

Maslow ( 1987: 146) verduidelik dat alhoewel die selfaktualiserende individu oor die meeste of al 

hierdie eienskappe kan beskik geen perfekte individu bestaan nie. In sy ondersoek na hierdie 

eienskappe het dit vir Maslow duidelik geword dat die selfaktualiserende individu ook swakhede 

het en gedrag soos ge'irreteerdheid, trots en ydelheid kan openbaar. Selfs die positiewe eienskappe 

soos hierbo bespreek kan tot probleme lei. Byvoorbeeld, die selfaktualiserende individu se 

vriendelikheid kan lei tot vriendskappe met ongelukkige individue omdat sy slegs jammer vir hulle 

voel. Tog verskaf al hierdie eienskappe 'n mate van hoop vir die menslike spesie. 

4.3.6 Beskouings oor geestesgesondheid versus psigopatologie 

Maslow (1987:14) se siening oor geestesgesondheid is as volg: 

Health is not simply the absence of disease or even the opposite of it. Any 

theory of motivation that is worthy of attention must deal with the highest 

capacities of the healthy and strong person as well as with the defensive 

maneuvers of crippled spirits. 

Maslow (1987:38) sten sy behoeftehierargie nie net as 'n reeks van toenemende 

behoeftebevrediging nie, maar ook as 'n reeks van toenemende grade van geestesgesondheid Dit 

blyk dat 'n individu wat veilig en geliefd voel en iewers behoort, geestesgesonder sal wees as die 

individu wat veilig voel en iewers behoort, maar nie geliefd voel nie en verwerp word. Bykomend, 

sal die individu wat respek verdien en daarom meer selfagting openbaar nog meer geestesgesond 

word. Opsommend beteken dit dat die mate van behoeftebevrediging positief met die mate van 

geestesgesondheid korreleer. 

Maslow reken dat dit belangrik is om te verstaan wat geestesgesondheid impliseer. Daarsonder 

kan geestesongesondheid nie verstaan word nie (Hjelle en Ziegler, 1992:44 7). Maslow ( 19 59: 13 3-

134) beantwoord die vraag oor wat in die pad van groei of behoeftebevrediging staan en tot 
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psigopatologie aanleiding gee. Drie redes word hiervoor aangevoer: 

• Die impulse en gerigte neigings na selfaktualisering is, alhoewel instinktief, swak 

ontwikkel. Hierdie impulse word dus maklik deur gewoontes, verkeerde kulturele 

houdings teenoor die impulse, traumatiese ervarings of verkeerde opvoeding oorheers. 

• Daar is 'n spesifieke neiging in die Westerse kultuur, wat histories bepaal is, om die 

instinktiewe impulse van die mens as sleg ofboos te klassifiseer. Die gevolg hiervan 

is die ontstaan van vele kulturele instellings met die uitsluitlike doel om die 

oorspronklike aard van die individu te beheer, inhibeer, onderdruk en verdruk. 

• Daar bestaan twee opponerende kragte binne die individu in plaas van net een. 

Bykomend tot die druk na 'n geestesgesonde persoonlikheid, bestaan daar binne die 

individu ook 'n regressiewe druk terugwaarts na geestesongesondheid en swakheid. 

Maslow (1987:39-40) waarsku ook teen die oorbevrediging van die individlJ se basiese behoeftes 

aangesien dit ook tot 'n vorm van patologie kan lei. Dit kan tot verveeldheid, selfsugtigheid of 'n 

gevoel van "verdiende" superioriteit lei. Basiese behoeftebevrediging by kinders is nie genoeg nie, 

maar moet met fermheid, strengheid, frustrasie, dissipline en grense gepaardgaan. 

Ten opsigte van die metabehoeftes argumenteer Maslow dat elke individu in haar daaglikse lewe 

'n intrinsieke behoefte aan die B-waardes het en dat die ontneming hiervan of die frustrasie 

waartoe dit lei emosionele probleme kan veroorsaak, wat hy ook metapatologie noem (Hoffman, 

1996:93). B-waardes is dus belangrik vir totale gesondheid in die daaglikse lewe, al is dit in klein 

dosisse soos vitamines en minerale vir die liggaam nodig (Hoffman, 1996:94-95). Die siektes wat 

deur die ontneming van groeimotiewe veroorsaak word is nie so openlik waarneembaar soos 

siektes wat deur die ontneming van basiese behoeftes veroorsaak word nie. Metapatologie word 

egter net so intens deur die individu soos algemene siektes beleef Die individu wat 'n vorm van 

metapatologie beleef weet dat iets verkeerd is, maar kan dit nie identifiseer nie. Metapatologie 

verteenwoordig 'n vormlose onbehaaglikheid: die individu voel alleen, hulpeloos, sinloos, 

depressief en wanhopig (Schultz, 1977: 66). Maslow ( 1971 :318-3 19; Monte, 199 5:661) identifiseer 

vyftien B-waardes wat die selfaktualiserende individu kan beleef Tesame met elke B-waarde het 

Maslow ook die metapatologiee gei"dentifiseer indien die spesifieke B-waarde nie bevredig word 

nie. Die lys word in tabel4.2 weergegee. 
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Tabel 4.2: Maslow se B-waardes en metapatologiee (Maslow, 1971; Monte, 1995) 

B-waardes Metapatologiee 

1 Waarheid W antroue, sinisme, skeptisisme 

2 Goedheid Haat, weersin, walging, nihilisme, vertroue 

slegs in self en vir self 

3 Eenheid-heelheid Disintegrasie, willekeurigheid 

4 Digotomie-transendensie Swart/wit denke, eenvoudige siening van die 

lewe, sien alles as tweeledig ( 6f die een 6f die 

ander) 

5 Lewendigheid; proses Doodheid, masjienmens, s1en sigself as 

heeltemal vasberade, verlies aan emosie en 

lewensvreugde, leemte in ervarings 

6 Uniekheid V erlies aan gevoel van self en individualiteit, 

voel sigself as uitruilbaar en anoniem 

7 Perfektheid Niks om voor te werk nie, wanhoop 

7a N oodsaaklikheid Chaos, onvoorspelbaarheid, verlies a an 

veiligheid 

8 V oltooidheid; finaliteit Onvoltooidheid, wanhoop, staking van strewe 

en hantering 

9 Regverdigheid W oede, sininisme, wantroue, wetteloosheid, 

onsekerheid, totale selfsugtigheid 

9a Or de Onsekerheid, verlies a an veiligheid en 

voorspelbaarheid, versigtigheid, behoedsaam 

10 Eenvoudigheid Oorgekompliseerdheid, verlies aan orientasie, 

verwarring, verbystering 

11 Rykheid, totaliteit, omvattendheid Depressie, verlies aan belangstelling in die 

lewe, onrustigheid 

12 Inspanningsloosheid Moegheid, spanning, stytheid, lompheid, 

ongemaklikheid 
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B-waardes Metapatologiee 

13 Speelsheid Depressie, parano"ise humorloosheid, Verlies 

aan lewensvreugde, onopgewektheid, nors-

heid 

14 Selfonderhoudendheid Afhanklikheid van ander 

15 Betekenisvolheid Sinloosheid van die lewe, wanhoop 

Maslow beskou hierdie waardes as 'n tipe "sielkundige periodieke tabel" wat die moontlikheid 

skep om sielkundige siektes wat nog nie waargeneem of geklassifiseerd is nie, te ontdek (Monte, 

1995: 662). Schultz ( 1977: 68) benadruk die feit dat alhoewel die selfaktualiserende individual haar 

basiese behoeftes bevredig het, sy nog steeds geestesongesond kan wees as gevolg van die 

ontneming van die B-waardes. Die behoeftes kan ook oormatig bevredig word, en kan slegs weer 

waardeer word indien dit die individu ontneem word (Maslow, 1987:40). 

4.3. 7 Evaluering van Maslow se teorie 

Een van die belangrikste terreine van kritiek teen Maslow se selfaktualiseringsteorie le in sy 

beskouing van die mens. Maslow, soos Rogers, sien die mens as inherent goed of ten minste 

neutraal (Moller, 1993:237-238). In sy poging om die basiese goedheid van die mens te 

beklemtoon, word die rol van negatiewe aspekte waarskynlik onderbeklemtoon of in 'n mate 

ontken (Meyer et al., 1988:391). 

Maddi (1996:116) is ook van mening dat groeimotiewe 'n logies inkonsekwente begrip is. Die 

aanname word hier gemaak dat daar 'n tipe behoefte bestaan wat nie na iets wat ontbreek, streef 

nie. Maar 'n behoefte as sodanig beteken die strewe na 'n doelwit en die aksie om dit te bereik. 'n 

Behoefte sonder 'n doelwit verteenwoordig dan nie 'n doelwit nie. Alhoewel Maddi (1996:116) 

nie groeimotiewe as sodanig bevraagteken nie, het hy wel'n probleem met die benaming daarvan. 

Verder meen Maddi (1996:306) dat die kern van Maslow se teorie, naamlik selfaktualisering, 

onwaarskynlik by die individu as 'n persoonlike doelwit sal manifesteer. 

Die meeste empiriese navorsing is gedoen oor die konsep van selfaktualisering. Daar bestaan ook 

geen bewyse dat metabehoeftes ontstaan of dominant raak indien die individu se basiese behoeftes 

bevredig is nie (Hjelle & Ziegler, 1992:465-466). Schultz (1977:79) en Heylighen (1992:46) 
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bevraagteken ook die kriteria wat Maslow in sy keuse van respondente in sy ondersoek na 

selfaktualisering gebruik het. Die kriteria is nie duidelik gespesifiseer nie en dit blyk dat Maslow 

slegs individue gekies het waarvoor hy persoonlik groot bewondering gehad het. Tog dui 

Heylighen ( 1992: 46) aan dat Maslow self erken het dat sy navorsing, weens die kompleksiteit 

daarvan, nie aan die konvensionele kriteria van sielkundige eksperimentering voldoen het nie. 

Maslow onderskei volgens Maddi (1996: 120, 311) net tussen die selfgeaktualiseerde en 

wanaangepaste persoonlikheid. Maddi argumenteer dat die onderskeid tussen slegs hierdie twee 

tipes nie 'n volledige beeld van persoonlikheidstipes hied nie. 

Laastens is Meyer et al. (1988:392) van mening dat Maslow se teorie beslis 'n bydrae lewer in 

sover dit die individu as 'n geheel voorstel waarin die biologiese en die psigiese, maar ook die rol 

van die verlede, hede en toekomsverwagtings vervat is. 

4.4 DIE SELFKONSEPTEORIE VAN CARL ROGERS 

Vervolgens word die seltkonsepteorie van Carl Rogers, vanuit die fenomenologiese paradigma, 

bespreek. Rogers se seltkonsepteorie word ook binne die raamwerk van groeisielkunde behandel. 

Geller (1982:56-57) meen dat teoriee oor selfaktualisering van die vroegste tye al byval by die 

Westerse kultuur gevind het, omdat dit die positiewe en die potensiaal om die goeie te bevorder 

in die individu beklemtoon. Selfaktualiseringsteoretici, wat Rogers en Maslow insluit, deel 'n 

algemene siening van die menslike aard deurdat hulle glo dat aile individue oor 'n "goeie" of 

"betroubare" aard beskik. Deur hierdie goeie en betroubare aard te verwesenlik beteken dat die 

individu geestesgesondheid, lewenskrag, egtheid en vervulling bereik. Gebrek om hierdie aard te 

bereik lei tot siekte, neurose, onopregtheid of onvervulling. Hjelle en Ziegler (1992:493) som 

Rogers se siening van die menslike aard op as 'n diepgaande (byna gelowige) respek vir die mens. 

Rogers se aannames oor die menslike aard bring dit ook met die humanistiese beweging in 

personologie, in verband. 

Tog word Rogers as 'n fenomenologiese sielkundige beskou. Hiervolgens word gedrag deur die 

individu se interne verwysingsraamwerk, of haar subjektiewe waarneming van realiteit bepaal 

(Hjelle & Ziegler, 1992:487). Thorne (1992:25) beweer dat Rogers tot die slotsom gekom het dat 
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dit nie die konsep van objektiewe realiteit (wat dit ook al mag wees) is wat saak maak nie, maar 

die wyse waarop die individu realiteit waarneem. Die beste manier om dus 'n individu se gedrag 

te verstaan is om kennis oor die individu se subjektiewe ervarings van haarself en die wereld 

waarbinne sy bestaan te bekom. Thorne ( 1992:26) wys ook weer daarop dat hierdie beklemtoning 

van die sentraliteit van subjektiewe ervarings Rogers as 'n fenomenologiese sielkundige getipeer 

het. Die mensbeskouing onderliggend aan Rogers se teorie kan dus volgens Meyer et al. 

(1988:396) as humanisties-fenomenologies beskou word. 

4.4.1 Basiese aannames 

Monte (1995:646) stel die volgende fundamentele idees as die dominante temas in Rogers se 

selfkonsepteorie voor: 

• Die kern van persoonlikheid is die fenomenologiese self, die private wereld van 

ervarings en persoonlike betekenis. In ooreenstemming met die fenomenologiese 

benadering beklemtoon Rogers die subjektiewe ervaring van hierdie wereld en plaas 

veral klem op die rol wat die individu se siening van haarself in die bepaling van 

gedrag speel (Meyer et al., 1988:396). 

• Die selfkan deur ouers se eise, wat die voorwaardes bepaal waaronder 'n individu na 

waarde voel of nie, gevorm word. In 'n poging om hierdie voorwaardes waaronder die 

individu na waarde geskat word te bereik, kan die ontwikkelende persoonlikheid van 

die ware self vervreem word, wat tot gevoelens van angs en konflik lei. Volgens 

Schultz (1977:26) is die teenwoordige tyd, en hoe die individu dit waarneem, vir die 

geestesgesonde persoonlikheid belangriker as die verlede. Tog besefRogers wel dat 

ervarings uit die kinderjare die individu se persepsie van die teenwoordige kan 

bei'nvloed wat dan weer haar vlak van geestesgesondheid kan bei'nvloed. 

• Die Rogerse uitgangspunt is dat psigoterapie sekere voorwaardes moet nakom, 

naamlik die daarstelling van 'n verhouding waarin die terapeut onvoorwaardelike 

positiewe agting vir die klient toon, 'n poging aanwend om die wereld vanuit die klient 

se oogpunt te beskou en in staat is om opregte empatiese hartlikheid teenoor die klient 

te toon. W anneer daar aan hierdie voorwaardes voldoen is, kan die klient se ware self 

tot uiting kom en kan sy haar gevoelens en behoeftes erken. Meyer et al. (1988:397) 

noem dat die groot ideaal wat Rogers voorhou die skepping van omstandighede is wat 
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die individu sal toelaat om haarself te sien presies soos wat sy is sodat sy al haar 

potensiaal ten volle kan ontwikkel. Rogers en Stevens (1967:89) is van mening dat die 

kwaliteit van die verhouding met 'n klient sal bepaal hoe effektief die verhouding is. 

Rogers se siening van persoonlikheid is uit sy praktiese ervarings as terapeut afgelei en word 

vervolgens onder die struktuur van persoonlikheid toegelig. 

4.4.2 Struktuur van persoonlikheid 

Bischof ( 1970:3 3 6) dui aan dat Rogers se teorie oor persoonlikheid die beste bestudeer kan word 

deur die negentien teoretiese stellings wat hy oor persoonlikheid maak, van nader te beskou. Soos 

Bischoff (1970:336) ook aandui draai die stellings om die konsep van die self Die 19 stellings 

word deur Rogers (1951 :483-524) weergegee en verduidelik, en deur Meyer et al. (1988:398) as 

volg vertaal: 

• Elke individu leefin 'n voortdurend veranderende wereld (veld) van ervaring waarvan 

sy self die middelpunt is. 

• Die organisme reageer op hierdie wereld soos sy dit waarneem en ervaar. Hierdie 

waargenome wereld (fenomeenveld) is vir die individu die realiteit. 

• Die organisme reageer as 'n georganiseerde geheel op hierdie fenomeenveld. 

• Uit hierdie perseptuele wereld raak 'n gedeelte mettertyd gedifferensieer om die 

selfstruktuur uit te maak. 

• Hierdie differensiasie vind plaas as gevolg van interaksie met die omgewing, waaruit 

die selfstruktuur gevorm word as 'n georganiseerde, vloeibare, maar konstante 

patroon van waarnemings van die eienskappe van die "ek" en "my". 

• Die organisme het een basiese neiging en strewe - om die ervarende organisme te 

aktualiseer, in stand te hou en uit te bou. 

• Gedrag kan die beste verstaan word vanuit die individu se innerlike 

verwysingsraamwerk. 

• Gedrag is basies die doelbewuste poging van die organisme om haar behoeftes in die 

waargenome wereld te bevredig. 

• Emosies begelei en bevorder die doelgerigte gedrag. Die tipe emosie word bepaal deur 

die soekende (onaangename) ofvervullende (aangename) aard van die gedrag. Die 
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intensiteit van die emosie hou met die belangrikheid van die gedrag verband vir die 

instandhouding en uitbouing van die organisme. 

Die waardes wat aan ervarings gekoppel word en die waardes wat deel van die 

selfstruktuur uitmaak, is in sommige gevalle die waardes wat van ander oorgeneem 

is, maar in •n verdraaide vorm waargeneem word, asofhulle direk deur die organisme 

self ervaar is. 

Soos ervarings in die lewe van die individu voorkom, word hulle: 

• gesimboliseer, waargeneem en in een of ander verhouding tot die self 

georganiseer, of 

• gelgnoreer omdat daar geen verwantskap met die selfstruktuur waargeneem 

word nie, of 

• simbolisering kan geweier of verdraai word omdat die ervanng me m 

ooreenstemming met die selfstruktuur is nie. 

Die grootste gedeelte van die gedrag wat deur die organisme geopenbaar word, is dit 

wat in ooreenstemming met die selfkonsep is. 

• Gedrag kan in sommige gevalle die gevolg van organiese ervarings en behoeftes wees 

wat nie gesimboliseer is nie. Sulke gedrag kan inkongruent met die selfstruktuur wees. 

• Psigiese aanpassing bestaan wanneer die selfkonsep geassimileer is, ofkan word, maar 

in sulke gevalle ontken die individu "eienaarskap" van die gedrag. 

• Psigiese wanfunksionering bestaan wanneer die organisme belangrike sintuiglike en 

liggaamlike ervarings tot die bewussyn weier wat gevolglik nie gesimboliseer en in die 

gestalt van die selfstruktuur gei:ntegreer word nie. Wanneer so •n situasie bestaan, is 

daar •n basiese of potensiele psigiese spanning. 

• 

• 

• 

• 

Enige ervaring wat nie in ooreenstemming met die selfkonsep is nie, kan as •n 

bedreiging gesien word en hoe meer van hierdie bedreigende ervarings voorkom, hoe 

meer rigied word die selfstruktuur georganiseer om sigself in stand te hou. 

Onder bepaalde omstandighede, waarin die gevoel van bedreiging verminder, kan 

ervarings wat nie in ooreenstemming met die selfkonsep is nie, wel waargeneem en 

ondersoek word, en die selfkonsep kan hersien word om sodanige ervarings op te 

neem. 

Wanneer die individu in staat is om alle ervarings waar te neem en te integreer in haar 

sisteem, kan sy haarself asook individue wat van haar verskil beter aanvaar. 

Soos die individu meer kan waarneem en aanvaar in haar selfkonsep, vind sy dat sy 
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haar waardesisteem in die mate waarin dit op introjeksies en verdraaiings gebaseer 

was, voortdurend kan aanpas en integreer by die realiteit. 

Dit is duidelik dat Rogers tussen drie konsepte (waaruit persoonlikheid bestaan) naamlik die 

organisme, fenomeenveld en die seljkonsep of self onderskei. 

4.4.2.1 Organisme 

Die organisme, dit wil se die totale individu met al haar liggaamlike en psigiese funksies, is die 

sentrale figuur wat voortdurend met die dinamies veranderende wereld waarin sy leefin interaksie 

tree. Die individu se gedrag word egter deur haar besondere subjektiewe waarneming van haar 

wereld en die betekenisse wat sy daaraan heg, bepaal (Meyer et al., 1988:399). Nye (1986: 108) 

meen dat die organisme die middelpunt van aile ervarings is, en 'n meer tegniese term as "mens" 

verteenwoordig. 

Rogers (1978:240) dui aan dat die organisme selfbeherend van aard is. Indien die organisme in 'n 

normale toestand verkeer beweeg dit na selfversterking en is dit onathanklik van eksterne beheer. 

Rogers (1961: 105) beweer ook dat slegs wanneer die individu haar ervarings ten volle waarneem 

(liggaamlik en geestelik), sy as in volkome organisme funksioneer en slegs dan kan hierdie individu 

vertrou word en is haar gedrag konstruktief 

4.4.2.2 Fenomeenveld 

Vir Rogers (1951 :483) beteken die fenomeenveld alles wat die individu ervaar, ongeag ofhierdie 

ervarings bewustelik of onbewustelik ervaar word. Dit is egter 'n feit dat slegs 'n baie klein 

gedeelte van hierdie ervarings bewustelik beleef word. 

Das (1989: 16) wys daarop dat alles wat potensieel vir die individu se bewussyn beskikbaar is haar 

fenomeenveld verteenwoordig. Sekere dele van die fenomeenveld is duidelik gedifferensieer terwyl 

ander dele relatief onduidelik bly. Een van hierdie dele van die fenomeenveld differensieer 

mettertyd in die self Hierdie fenomeenveld verteenwoordig ook vir die individu realiteit. Volgens 

Moller (1993 :242) sluit dit die individu se fisiologiese prosesse, sensoriese indrukke en motoriese 

aktiwiteite in, bewus of onbewus. Die fenomeenveld verwys dus na die individu se 
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verwysingsraamwerk. Hoe 'n individu reageer is nie van die prikkel afhanklik nie, maar van haar 

ervaring van die prikkel, dus haar fenomeenveld. 

4.4.2.3 Seljkonsep 

Rogers (1951: 130-131) sien die selfkonsep as volg: 

The self-concept, or self-structure, may be thought of as an organized 

configuration of perceptions of the self which are admissible to 

awareness. It is composed of such elements as the perception of one's 

characteristics and abilities; the percepts and concepts of the self in 

relation to others and to the environment; the value qualities which are 

perceived as associated with experiences and objects; and goals which are 

perceived as having positive or negative valence. 

Meyer et al. (1988:399) som die selfkonsep op as die "prentjie" wat die individu van haarselfhet 

en die waarde wat sy daaraan heg. In Rogers (1951:498-499) en Nye (1986:107-108) word 

verduidelik dat die baba tydens geboorte nie bewus van haarself as 'n unieke entiteit is nie. Namate 

sy ontwikkel en in interaksie met ander individue verkeer, is daar by die kind 'n toenemende besef 

dat daar iets soos "sy" of "haar" bestaan. Sommige individue bly voortdurend bewus van die 

sensasies, persepsies, gevoelens, gedagtes en herinneringe en inkorporeer 'n groot aantal van 

hierdie ervarings in hulle selfkonsep. Ander individue ontwikkel'n meer statiese siening van wie 

en wat hulle is. Die individu het die potensiaal om ten volle van al haar ervarings bewus te wees, 

maar dit vereis openheid en reaksie teenoor hierdie ervarings. Hierdie proses kan deur 

betekenisvolle ander individue ( ouers, eggenote en vriende) aangemoedig word. Indien hierdie 

ander betekenisvolle individue die betrokke individu se innerlike ervarings aanvaar kan die individu 

se selfkonsep besonder "ryk" wees- dit sal nie volgens ander se kriteria gevorm word nie. Ford 

(1991:23) wys ook daarop dat die aspek van bewustelikheid wat sentraal tot Rogers se teorie 

staan die individu se bewustheid van haar spesifieke bestaan en funksionering is. Hierdie 

bewustheid sal veral deur die interaksie met ander betekenisvolle individue tot die selfkonsep lei. 

Moller (1993:243-244) onderskei die volgende eienskappe van die selfkonsep: 
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• Die seltkonsep is bewustelik. Rogers verwerp heeltemal die onbewuste wat gedrag in 

die psigoanalitiese sin motiveer. Die individu rig haar gedrag ooreenkomstig 'n 

bewuste seltkonsep. 

• Die seltkonsep skyn met verloop van tyd en in verskillende situasies konstant te bly. 

Hoe die individu haarself op 'n spesifieke tydstip in spesifieke omstandighede 

waarneem, hou verband met hoe sy haarselfby 'n ander geleentheid en op ander tye 

evalueer. 

• Die seltkonsep is nie net 'n samevoeging van verskillende aspekte van die 

persoonlikheid nie: die seltkonsep funksioneer altyd as 'n geheel of Gestalt. 

• Gedrag is altyd in ooreenstemming met die seltkonsep. Die seltkonsep word as die 

kriteria gesien waardeur die individu ervarings wat nie in ooreenstemming met die 

seltkonsep is nie, uit die bewussyn weer. 

• Die individu sien ander en situasies in terme van hoe sy haarself sien. Sou daar 'n 

verandering in haar seltkonsep intree, sal daar 'n ooreenstemmende verandering in die 

wyse wees waarop sy ander waarneem. 

Hierdie drie konsepte, soos bespreek, verteenwoordig vir Rogers die struktuur van persoonlikheid. 

In sy navorsing van persoonlikheid het Rogers ook 'n verskeidenheid begrippe wat die individu se 

gedrag verduidelik, ontwikkel. Dit word eers bespreek voordat die ontwikkeling van 

persoonlikheid in oenskou geneem word. 

4.4.3 Aspekte eie aan Rogers se teorie 

Rogers het heelwat konsepte ontwikkel wat eie aan sy persoonlikheidsteorie is. Hieronder 

ressorteer die aktualiseringsneiging enselfaktualisering, kongruensie en inkongruensie asook die 

rol van die selfkonsep by ervarings. 

4.4.3.1 Die aktualiseringsneiging en selfaktualisering 

Vir Rogers bestaan daar een basiese motivering wat alle gedrag ng, naamlik die 

aktualiseringsneiging. Deur die ontwikkeling van die self word die aktualiseringsneiging tot 

selfaktualisering gerig. 
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(a) Aktualiseringsneiging 

Thorne (1992:26) gaan van die standpunt uit dat vir Rogers slegs een, basiese menslike behoefte 

bestaan wat hy die aktualiseringsneiging noem. Dit verteenwoordig die inherente neiging van die 

organisme om sigself in stand te hou en na die konstruktiewe bereiking van haar potensiaal te 

beweeg. Rogers (1951:488) verduidelik sy hele konsep van die aktualiseringsneiging en 

selfaktualisering as volg. Die organisme to on 'n neiging om sigself in stand te hou - om kos te 

absorbeer, om verdedigend op te tree in bedreigende situasies, om selfhandhawend te wees selfs 

al bestaan daar struikelblokke in die pad na die bereiking van hierdie doel. Deur hierdie neiging 

beweeg die organisme ook in die rigting van volwassenheid. Dit behels selfaktualisering ( raadpleeg 

4. 4. 3. 1 (b): 197). Die organisme aktualiseer in die rigting van groter differensiasie van organe en 

algemene funksionering. Dit beweeg deur groei na beperkte selfuitbreiding. Die selfaktualisering 

van die organisme is ook breedweg op sosialisering gerig. Rogers (1951 :490) waarsku egter dat 

dit foutief sou wees om aan te neem dat dit 'n maklike proses vir die organisme is om in die rigting 

van selfaktualisering en groei te beweeg. Dit geskied eerder deur pyn en moeite. 

Rogers (1978:242) meen dat die aktualiseringsneiging sigselfin 'n wye reeks gedragsvorme en in 

antwoord op 'n groot verskeidenheid behoeftes manifesteer. Sekere basiese behoeftes, soos 

honger, moet ten minste gedeeltelik bevredig wees voordat ander behoeftes dringend word. 

Hiervolgens sal die neiging van die organisme om sigself te aktualiseer soms gerig wees op die 

bevredig van basiese behoeftes, maar tensy hierdie behoeftes oorweldigend is, sal die aktualisering 

op die versterking eerder as die verswakking van die individu se selfbeeld gerig bly. Ander 

behoeftes sal deur interaksie met die omgewing bevredig kan word: die behoefte aan ontdekking, 

vir produktiewe verandering in die omgewing, vir selfontdekking wat as 'n metode tot 

selfvervulling gesien word. Al hierdie gedrag word egter deur die aktualiseringsneiging 

"gemotiveer". 

Die aktualiseringsneiging is ook nie net bloot op die vermindering van spanning nie, maar ook op 

die verhoging van spanning gerig. Gedrag word deur die individu se behoefte om te ontwikkel en 

te verbeter gemotiveer al behels dit dat spanning verhoog (Hjelle & Ziegler, 1992:494). 
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(b) Selfaktualisering 

Deur die aktualiseringsneiging beweeg die individu na selfaktualisering. Das (1989: 13) is van 

mening dat selfaktualisering 'n kernkonsep in humanistiese sielkunde is en dat twee belangrike 

figure, Rogers en Maslow, gedetailleerde analises van die selfaktualiseringsproses verskaf Beide 

Rogers en Maslow sien selfaktualisering as 'n natuurlike neiging of dryfkrag in die organisme om 

sigselfte versterk of om aangebore potensiaal te verwesenlik. Namate die selfkonsep ontwikkel, 

funksioneer die aktualiseringsneiging om die self te aktualiseer. Hierdie selfaktualisering kan as 

'n subsisteem van die meer basiese aktualiseringsneiging gesien word: soos die self ontwikkel kom 

'n deel van die aktualiseringsneiging in selfaktualisering tot uiting (Rogers, 1951 :488; Nye, 

1986: 108). 

Schultz ( 1977 :28) wys daarop dat selfaktualisering vir Rogers 'n lewenslange, voortdurende proses 

is wat die belangrikste doelwit in die individu se lewe verteenwoordig. Dit is die proses waardeur 

die individu se unieke sielkundige eienskappe en potensialiteite ontwikkel word. 

4.4.3.2 Kongruensie en inkongruensie 

In navorsing oor interpersoonlike verhoudings het Rogers gepoog om te verduidelik waarom 

sekere interpersoonlike verhoudings suksesvol is en ander nie. Op grond hiervan het hy die 

konsepte kongruensie en inkongruensie ontwikkel (Rogers, 1961 :339). 

Rogers (1961: 3 3 9) beskou kongruensie as die korrekte passing tussen ervaring, bewussyn en 

kommunikasie. Nye (1986: 113) noem dat Rogers suggereer dat die terme "gei"ntegreerd", "heel" 

en "opreg" as sinonieme vir kongruensie gebruik kan word. Die belangrikste doel van Rogers se 

klientgesentreerde terapie is dan ook om die klient toe te laat om 'n kongruente toestand te bereik. 

Meyer et al. (1988:401) meen dat kongruensie 'n ideale situasie verteenwoordig waarin die 

individu viral haar ervarings oop kan wees en dit in haar selfkonsep kan opneem. Die kongruente 

individu sien haarself dus soos sy werklik is en haar selfkonsep stem met haar werklike potensiaal 

ooreen. Moller (1993:250) som kongruensie op deur te noem dat die juiste simbolisering van 

ervarings tot kongruensie lei. So 'n individu kan ervarings wat teenstrydig met haar selfbeeld is in 

haar selfkonsep integreer en selfs op grond daarvan die selfkonsep wysig, indien nodig. Aan die 

ander kant lei ontkenning van ervarings tot inkongruensie, dus tot 'n valse selfbeeld. Tussen hierdie 
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twee uiterstes is daar allerlei moontlikhede, afhangende van die mate waarin die individu ervarings 

as 'n bedreiging vir haar seltbeeld sien. 

Inkongruensie hou met die voorwaardes vir aanvaarding (raadpleeg 4.4.4.3 :202-203) verband. 

Hjelle en Ziegler (1992:504-505) dui aan dat inkongruensie bestaan wanneer die individu 'n 

teenstrydigheid tussen haar werklike ervarings en haar selfkonsep (wat die voorwaardes vir 

aanvaarding insluit) beleef Ervarings wat inkongruent met die selfkonsep is word as bedreigend 

ervaar en hulle word verhoed om die individu se bewussyn binne te dring. Volgens Monte 

(1995:684) suggereer Rogers dus dat die voorwaardes vir aanvaarding waardeur die individu 

geleer het om haar wereld waar te neem as selektiewe filters funksioneer om nuwe ervarings te 

evalueer en daardie ervarings wat as bedreigend ervaar word tot die onbewuste te verdring. Dit 

lei egter tot angs en word ook deur Moller (1993:250) beskou dit as die resultaat van 

inkongruensie. Hierdie angs word, vanuit 'n subjektiewe verwysingsraamwerk, as 'n gevoel van 

verwardheid, onaangenaamheid en onrustigheid ervaar, sonder dat die oorsaak van die gevoel 

bekend is (Moller, 1993:251 ). 

4.4.3.3 Die rol van die selfkonsep by ervarings 

Volgens Rogers kan 'n individu ervarings ignoreer, simboliseer ( dit wil se tot die bewussyn 

toelaat) of ontken of verdraai (simbolisering weier). Dit hang afvan die individu se bepaalde 

behoeftes en selfkonsep watter een van hierdie drie moontlikhede toegepas word (Meyer et al., 

1988:402). 

(a) Ignoreer 

Sekere ervarings word gei:gnoreer bloot omdat dit op 'n gegewe tydstip nie relevant vir die 

vervulling van die individu se behoeftes is nie. Die ervaring kan wel by 'n ander geleentheid tot die 

bewussyn toegelaat word. Byvoorbeeld, 'n individu kan elke dag verby 'n noodapteek ry en dit nie 

raaksien nie, maar wanneer sy oor 'n naweek aan hewige oorpyn ly, sal sy dit wei raaksien (Meyer 

et al., 198 8:402). Hierdie ervarings is dus alles dee I van die individu se fenomenologiese veld, want 

hulle kan te enige tyd gesimboliseer word as die behoefte ontstaan (Moller, 1993:247). 
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(b) Simboliseer 

Ervarings kan gesimboliseer word of duidelik in die bewussyn opgeneem word, 6f omdat daardeur 

in 'n behoefte van die selfkonsep voorsien word, 6f omdat so 'n ervaring in ooreenstemming met 

die self is en die selfkonsep sodoende deur die ervaring versterk word. Byvoorbeeld, 'n individu 

voel minderwaardig en sonder selfvertroue. 'n Ongunstige ervaring, byvoorbeeld swak 

eksamenresultate, word duidelik gesimboliseer (sterk tot haar bewussyn toelaat), omdat dit met 

haar siening van haarself strook en haar selfkonsep versterk (Moller, 1993:24 7). 

(c) Ontken ojverdraai 

'n Individu verdraai 'n ervaring wanneer 'n inkongruente ervaring tot haar bewussyn toegelaat 

word, maar slegs in 'n vorm wat vir haar huidige selfkonsep aanvaarbaar is. Byvoorbeeld, 'n 

student kan haarself as slim beskou, maar kry 'n onverwagte maar regverdige swak punt in 'n 

eksamen. Sy handhaaf haar huidige selfkonsep deur haar ervaring van die mislukking te verdraai 

deur die professor daarvan te beskuldig dat hy die vraestelle onregverdig nagesien het (Hjelle & 

Ziegler, 1992:505-506). 

By ontkenning, preserveer die individu haar selfkonsep deur enige erkenning van die bedreigende 

ervaring in die bewussyn te vermy. Sy ignoreer dus die bestaan van ervarings wat nie met haar 

selfkonsep ooreenstem nie (Hjelle & Ziegler, 1992: 506). Byvoorbeeld, 'n individu beskou haarself 

as 'n vriendelike en saggeaarde persoon. Sy ontken dus enige aggressiewe gevoelens of simboliseer 

dit glad nie omdat dit in stryd met haar selfkonsep sou wees (Moller, 1993:24 7). 

4.4.4 Die ontwikkeling van persoonlikheid 

Rogers het nie spesifieke stadiums in die ontwikkeling van persoonlikheid geformuleer nie, maar 

eerder algemene beginsels vir ontwikkeling daargestel. Die selfkonsep staan vir Rogers sentraal 

tot die ontwikkeling van persoonlikheid. Die ontwikkeling van persoonlikheid gaan dus in 

hoofsaak oor die ontwikkeling van die selfkonsep (Meyer et al., 1988:405). 

Rogers ( 1951:498-503) bied 'n verduideliking vir die ontwikkeling van die selfkonsep wat begin 

by die individu se vroeere lewensjare, en dit kan as volg opgesom word. Die baba is by geboorte 
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nie bewus van haarself as 'n afsonderlike entiteit nie. Namate sy met haar omgewing in interaksie 

tree, bou sy geleidelik 'n beeld op van haarself, die omgewing en haarself in verhouding tot die 

omgewing. Die organismiese evalueringsproses word sterk met hierdie ervarings in die eerste 

lewensjare geassosieer, en is ook belangrik om latere ontwikkeling te verstaan. Die baba word dan 

ook gou bewus van "ek ervarings" waaraan 'n waarde toegeken word. Daar word byvoorbeeld 'n 

negatiewe waarde aan koue gegee en 'n positiewe waarde aan liefde. Die evaluering van die self 

word ook gou deur ander betekenisvolle individue be"invloed. Sosiale ervarings en sosiale 

evaluering deur ander word deel van haar fenomenologiese veld tesame met ervarings waarby 

ander individue nie betrokke is nie - soos dat die stoofwarm is. Namate die kind grootword, 

ervaar sy haar ouers se liefde, maar ook hulle afkeur indien sy onaanvaarbare gedrag openbaar. 

Sy het 'n behoejte aan positiewe agting deur haar ouers, maar kom gou tot die besef dat daar 

voorwaardes vir aanvaarding aan haar gedrag gekoppel is. Hierdie ander betekenisvolle individue 

se evaluering van die individu bei:nvloed die ontwikkeling van haar selfkonsep asook hoe sy 

haarself evalueer, dit wil se selfagting. 

Die organismiese evalueringsproses, behoefte aan positiewe agting, voorwaardes vir aanvaarding 

en selfagting is vir Rogers belangrike konsepte in die ontwikkeling van die selfkonsep en word 

vervolgens bespreek. 

4.4.4.1 Organismiese evalueringsproses 

Van geboorte afbeskik die individu oor 'n duidelike benadering tot ervarings. Die individu verkies 

sekere ervarings en verwerp ander. Deur die individu se gedrag waar te neem is dit duidelik dat 

sy die ervarings wat haar organisme handhaaf, versterk of aktualiseer, verkies. Ander ervarings 

wat nie hierdie doel sal bereik nie word verwerp. Hierdie proses is 'n buigsame, veranderende 

proses, dus nie 'n onveranderbare sisteem nie (Rogers & Stevens, 1967: 15). Hjelle en Ziegler 

(1992:500) som die organismiese evalueringsproses op as die monitorsisteem wat die kind op die 

regte koers in terme van behoeftebevrediging lei. Hierdie evaluasies is die resultaat van die kind 

se spontane reaksie op direkte ervarings. 

Rogers en Stevens ( 1967: 16-18) gaan verder en verduidelik die verandering van die aanvanklike 

hoogs effektiewe evalueringsproses na 'n meer rigiede, onsekere en oneffektiewe benadering tot 

waardes wat kenmerkend in die meeste volwassenes is. Die kind het 'n behoefte aan ouerliefde. 
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Sy vind dit egter genotvol om haar suster se hare te trek en 'n negatiewe reaksie by haar suster uit 

te lok. Liefde word dan van haar weerhou wanneer sy as stout gebrandmerk word. Deur hierdie 

en ander soortgelyke ervarings leer die individu om nie. haar eie ervarings te vertrou om haar 

gedrag te lei nie. Van ander leer sy 'n wye reeks voorgestelde waardes, en neem dit as haar eie aan 
' 

al is dit inkongruent met haar eie ervarings. 

Nye (1986: 1 09) is van mening dat Rogers sterk daarin geglo het dat dit vir die individu beter sou 

wees om die oorspronklike organismiese evalueringsproses van die vroeere kinderjare te behou. 

Die rede hiervoor is dat die evalueringsproses binne die individu plaasvind en nou gekoppel aan 

die innerlike ervarings van wenslikheid en onwenslikheid vir die individu is. Die evalueringsproses 

ontwikkel egter in 'n rigiede, onsekere en ongemaklike sisteem as gevolg van voorwaardelike 

positiewe agting. 

4.4.4.2 Behoefte aan positiewe agting 

Das (1989: 17) noem dat die behoefte vir positiewe agting ontstaan sodra die selfkonsep begin 

ontwikkel. Rogers beskou hierdie behoefte as universeel. Volgens Moller (1993 :252) beskou 

Rogers positiewe agting as die behoefte aan liefde en emosionele warmte, om begryp en 

gerespekteer te word en aanvaar te word vir wat die individu is. Dit is nie 'n instinktiewe drang nie, 

maar 'n sekondere of aangeleerde behoefte by alle individue. Die drang ontwikkel reeds baie vroeg 

as gevolg van die aandag en liefde wat die baba en kind van haar ouers en ander individue wat vir 

haar belangrik is, ontvang. Hierdie behoefte lei tot inkongruensie tussen die selfkonsep en 

ervarings wanneer die individu haar gedrag op so 'n wyse moet aanpas dat sy die liefde en 

goedkeuring van ander kan verkry ofbehou en sy sodoende nie meer volgens haar ware gevoelens 

kan optree nie. 

Monte (1995:683) is van mening dat die behoefte aan positiewe agting ook in intensiteit toeneem 

namate die selfkonsep ontwikkel. Hjelle en Ziegler (1992:500) verduidelik dat die behoefte aan 

positiewe agting gereflekteer word in die individu se tevredenheid wanneer sy goedkeuring van 

ander ontvang en haar frustrasie indien sy afkeuring van ander ervaar. Positiewe agting is ook 

wederkerend van aard. Indien die individu voel dat sy 'n ander individu se behoefte aan positiewe 

agting bevredig het, voel sy gevolglik ook dat sy haar eie behoefte bevredig het. Tog noem Rotter 

en Hochreich (197 5:71) dat hierdie behoefte aan positiewe agting volgens Rogers te sterk kan raak 
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en daarom in konflik met die behoefte aan selfaktualisering kan kom. 

Rogers beskou die gee van positiewe agting as een van die voorwaardes vir 'n suksesvolle 

terapeutiese verhouding met 'n klient. Dit beteken dat die terapeut die gedrag van die klient 

aanvaar en dat die terapeut op 'n nie-besitlike wyse vir die klient omgee (Rogers & Stevens, 

1967:94). 

4.4.4.3 Voorwaardes vir aanvaarding 

Baie nou gekoppel aan die behoefte vir positiewe agting is die voorwaardes vir aanvaarding. Die 

kind raak as gevolg van haar oorheersende behoefte aan positiewe agting toenemend sensitiefvir 

en word be'invloed deur die houdings en verwagtings van die ander betekenisvolle individue in haar 

lewe (Hjelle & Ziegler, 1992:501). Die positiewe agting wat volwassenes aan die kind hied kan 

voorwaardelik of onvoorwaardelik wees. 

(a) Vomwaardelike positiewe agting 

Dit is hoogs waarskynlik dat die individu soms gaan voel dat sy slegs deur betekenisvolle ander 

individue aanvaar sal word en hulle liefde waardig sal wees indien sy aan sekere voorwaardes 

voldoen. So 'n situasie noem Rogers 'n toestand van voorwaardelike positiewe agting. So kan 'n 

dogter wat goed op die atletiekveld presteer, byvoorbeeld ervaar dat sy slegs liefde en 

goedkeuring van haar onderwysers en ouers ontvang wanneer sy op die sportveld pre steer (Meyer 

et al., 1988:407). 

Omdat die behoefte aan positiewe agting op die verwysingsraamwerk van betekenisvolle ander 

gebaseer is, ontstaan inkongruensie tussen die seltkonsep en ervarings. Die individu se ervarings 

wat nie in ooreenstemming met eksterne maatstawwe is nie, word verdraaid gesimboliseer om 

hulle in ooreenstemming met die eksterne maatstawwe te bring, of word ontken (Moller, 

1993 :256). Hoe meer voorwaardelike aanvaarding 'n individu van betekenisvolle ander teekom, 

hoe meer voorwaardes vir aanvaarding sal in die selfkonsep opgeneem word en hoe meer 

inkongruent funksioneer die individu. Dit beteken dat daar minder kongruensie tussen die 

seltkonsep en die organismiese ervarings van die individu sal bestaan (Meyer et al., 1988:408). 
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Rogers beklemtoon dit sterk dat die voorwaardelike aanvaarding van 'n kind haar ontwikkeling 

tot 'n ten voile funksionerende individu benadeel. Omdat die kind probeer om standaarde wat 

ander stel te bereik, eerder as om getrou te wees aan wat sy werklik is en kan wees, word daar nie 

'n soliede grondslag vir 'n geestesgesonde persoonlikheid gele nie (Hjelle & Ziegler, 1992:502). 

(b) Onvomwaardelike positiewe agting 

Schultz (1977:30) gaan van die standpunt uit dat 'n voorvereiste vir die ontwikkeling van 'n 

geestesgesonde persoonlikheid in 'n kind die ontvangs van onvoorwaardelike positiewe agting is. 

Nye (1986: 111) verduidelik dat onvoorwaardelike positiewe agting ontvang word wanneer die 

individu waameem dat al haar eie ervarings in 'n gelyke mate deur betekenisvolle ander individue 

aanvaar word en hulle dit positief ag. Onvoorwaardelike positiewe agting word gegee as al die 

ervarings van 'n ander individu gelyk geag word, dit wil se geen voorwaardes vir aanvaarding word 

aan daardie individu gestel nie. Rogers suggereer dat wanneer 'n individu aanvaar en geprys word 

die individu onvoorwaardelik positief geag word; sy word toegelaat om bewus te wees van die 

totale veld van haar innerlike ervarings. Sy hoefnie aspekte van hierdie ervarings te ontken ofte 

verwerp ten einde positiewe agting te ontvang nie. 

Volgens Schultz (1977:30-31) beteken onvoorwaardelike positiewe agting nie vir Rogers die 

afwesigheid van dissipline ten opsigte van onaanvaarbare gedrag by die kind nie. Die moeder kan 

wei sekere gedrag by die kind afkeur sonder om terselftertyd voorwaardes vir aanvaarding te stel. 

Dit kan bereik word in 'n atmosfeer waar die kind bewus gemaak word van die onaanvaarbaarheid 

van haar gedrag sonder dat sy onwaardig hoef te voel omdat sy sodanige gedrag openbaar het. 

Rogers (1951: 502) no em die volgende eienskappe van ouers wat daartoe lei dat 'n kind nie deur 

haar selfkonsep bedreig voel nie en wat haarself as 'n geliefde individu ervaar: 

• Opregte aanvaarding van die bevrediging wat 'n kind uit negatiewe gedrag kry ( soos 

om haar broer te slaan). 

• Volle aanvaarding van die kind wat die negatiewe gedrag openbaar. 

• Aanvaarding van eie gevoelens dat sulke gedrag onaanvaarbaar vir die familie is. 
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4.4.4.4 Selfagting 

Gebonde aan die behoe:fte aan positiewe agting, ontwikkel daar met tyd by die individu ook die 

behoe:fte aan selfagting. Die individu wil volgens Rogers op 'n stadium goed voel oor haarself, al 

is dit hoe min. As hierdie behoe:fte egter nie bevredig word nie, vind die individu dit moeilik om 

in haar wereld te funksioneer. Rogers het egter gevind dat die individu wat hoogs selektiewe 

positiewe agting van betekenisvolle ander ontvang het dit moeilik vind om enige mate van 

selfagting te handhaaf(Thorne, 1992:30). Die individu ervaar positiewe selfagting wanneer haar 

organismiese ervarings gesimboliseer word, dus as daar kongruensie is (Moller, 1993:253). 

Rogers (1961:90) beskou die bereiking van selfagting deur die individu as een van die 

einddoelwitte van terapie: 

It works in the direction of permitting the person to experience fully, and 

in awareness, all of his reactions including his feelings and emotions. As 

this occurs, the individual feels a positive liking for himself, a genuine 

appreciation for himself as a total functioning unit, which is one of the 

important end points oftherapy. 

Ter afsluiting van Rogers se siening oor die ontwikkeling van persoonlikheid volg hier 'n 

opsomming van Moller (1993:253): 

onvoorwaardelike positiewe agting deur ander ---;. simbolisering van 

ervarings ---;. kongruensie tussen selfkonsep en ervaring ---;. selfagting en 

selfaktualisering. 

4.4.5 Eienskappe van die geestesgesonde persoonlikheid 

Rogers ( 1961: 186, 187) beskryf geestesgesondheid, wat hy ook die "goeie lewe" no em, as die 

proses van beweging in 'n spesifieke rigting wat die menslike organisme self gekies het wanneer 

dit inherent vry is om in enige rigting te beweeg. Die algemene eienskappe van die verkose rigting 

blyk universeel te wees. Dit verteenwoordig dus 'n proses, nie 'n toestand nie asook beweging en 

nie 'n eindbestemming nie. Volgens Rogers bereik die individu geestesgesondheid of optimale 
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funksionering wanneer die ervarings van die organisme korrek in die bewussyn gereflekteer word 

en hierdie ervarings in die selfkonsep opgeneem word (Ford, 1991:23). 

Schultz (1977:31-32) meen dat Rogers nie die ten voile funksionerende of selfaktualiserende 

persoonlikheid as voortdurend gelukkig en tevrede beskou nie, alhoewel sy tog hierdie gevoelens 

ervaar. Rogers sien geluk as die byproduk in die strewe na selfaktualisering; geluk is nie 'n doelwit 

op sigself nie. Die eienskappe van 'n ten voile funksionerende persoonlikheid soos deur Rogers 

gei"dentifiseer word vervolgens bespreek. 

4.4.5.1 'n Toenemende oopheid vir ervaring 

Rogers (1961: 187 -188) verduidelik dat oopheid vir ervaring lynreg teenoor verdediging staan. 'n 

Ten voile funksionerende persoonlikheid beweeg weg van verdediging na oopheid vir ervarings 

toe. Die individu kan al hoe meer na haarselfluister en kan dit wat in haarself gebeur ervaar. Sy 

is ook meer oop om gevoelens van angs, ontmoediging en pyn te ervaar. Sy is tegelykertyd ook 

meer oop om gevoelens van moed, teerheid en eerbied te ervaar. Sy is vry om haar gevoelens 

subjektiefte ervaar, soos wat dit binne haar bestaan. Sy is ook vry om bewus van hierdie gevoelens 

te wees. So 'n individu is meer daartoe in staat om die ervarings van haar organisme uit te leef 

eerder as om dit uit die bewussyn te onderdruk. 

Vir die moeder met haar eerste kind is die vervulling van haar moederrol'n ervaring wat haar aan 

'n verskeidenheid gevoelens blootstel. Bewustheid en erkenning van hierdie gevoelens kan die 

nuwe moeder help om op 'n meer geestesgesonde vlak te funksioneer. 

4.4.5.2 'n Toenemend eksistensiele leefwyse 

'n Toenemend eksistensiele leefwyse beteken vir Rogers (1961: 188-189) 'n toenemende neiging 

om ten voile in elke oomblik te leef Dit veronderstel dat die individu nie ervarings sal verdraai om 

by 'n vooraf vasgelegde selfkonsep in te pas nie. Die selfkonsep en persoonlikheid ontwikkel 

eerder uit ervarings. Die individu is dus 'n deelnemer en waarnemer in die deurlopende 

organismiese ervaringsproses, eerder as om dit te beheer. Dit beteken maksimum aanpasbaarheid; 

'n ontdekking van struktuur in ervarings; 'n vloeiende, veranderende organisasie van die selfkonsep 

en persoonlikheid. Hierdie proses is egter moeiliker vir die volwasse individu as wat dit 
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byvoorbeeld vir die kind sal wees, omdat huidige ervarings ook die herinneringe van aile relevante 

ervarings uit die verlede betrek (Rogers & Stevens, 1967:22) 

Die individue wat 'n toenemend eksistensiele leefwyse volg is dan ook volgens Hjeile en Ziegler 

(1992: 508) buigsaam, aanpasbaar, verdraagsaam en spontaan. So 'n individu ontdek die struktuur 

van haar evarings in die proses van die belewing daarvan. 

4.4.5.3 'n Toenemende vertroue in eie organisme 

Optrede wat klop met wat vir die individu reg voel, is die mees betroubare gids in die besluit oor 

die regte aksie wat geneem moet word. Dit is 'n meer betroubare kriteria as rasionele of 

inteilektuele faktore (Schultz, 1977:3 3). Die ten voile funksionerende persoonlikheid maak op haar 

organismiese ervarings as die geldige bron van data staat om te besluit wat sy moet do en of nie 

moet doen nie (Hjeile & Ziegler, 1992:508). 

'n Individu wat toenemend oop vir ervarings ishet toegang total die beskikbare data in 'n situasie 

soos sosiale eise; haar eie komplekse en moontlik konflikterende behoeftes; haar herinneringe ten 

opsigte van soortgelyke ervarings en die uniekheid van die situasie. Sy kan haar gedrag op hierdie 

data baseer. Hierdie data is ook baie kompleks. Die individu sal egter haar totale organisme 

toelaat, met die deelname van haar bewussyn, om elke stimulus, behoefte en eis in terme van huile 

intensiteit en belangrikheid te evalueer. Uit hierdie komplekse wyse van weeg en balansering van 

die data, sal die individu die korrekte aksie wat al haar behoeftes in die spesifieke situasie bevredig 

kies (Rogers, 1961: 190). Rogers beskou die volgende eienskappe as die implikasies van 'n goeie 

lew e. 

4.4.5.4 Keusevryheid 

Rogers is van mening dat die ten voile funksionerende persoonlikheid oor 'n hoe mate van 

keusevryheid beskik, en nie 'n gevangene van die noodlot, omstandighede of selfs genetiese 

oorerwing voel nie. Hierdie keusevryheid lei gewoonlik tot 'n vermoe om in veranderende 

omstandighede te verander (Thorne, 1992:34). Die keusevryheid impliseer dat die individu kan 

kies wat sy wil in die lig van haar totale ervaringsveld, maar dit impliseer nie dat sy noodwendig 

oor aile moontlike ervarings beskik en dus aile moontlike keuses kan oorweeg nie. Die individu 
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voel verantwoordelik vir haar keuses en voel dat sy 'n rol in die bepaling van haar eie gedrag speel 

(Meyer et al., 1988:409). 

'n Belangrike aspek van keusevryheid wat vir Rogers ( 1978: 186) uitstaan, is dat dit onherroepli k 

is. Sodra die individu, kind of volwassene, keusevryheid ervaar het sal sy aanhoudend daarna 

strewe. Dit kan moontlik totaal in die individu se gedrag onderdruk word deur die maksimum 

gebruik van enige tipe beheer insluitende dwangmaatreels, maar dit kan nie uitgewis word nie. 

Indien die vrou nie haar swangerskap beplan het nie, ofvoel dat sy deur sosiale norme gedwing 

word om 'n kind te he ( dit wil se sy kon nie 'n daadwerklike keuse ten opsigte van moederskap 

uitoefen nie), kan dit die ervaring van haar moederrol negatiefbelnvloed. 

4.4.5.5 Kreatiwiteit 

Rogers ( 1961: 193) glo dat die ten volle funksionerende persoonlikheid kreatief is. Met haar 

sensitiewe openheid tot die wereld en haar vertroue in haar eie vermoe om nuwe verhoudings met 

haar omgewing aan te knoop, skep dit in haar die tipe individu van wie kreatiewe produkte en 'n 

kreatiewe lewenswyse verwag kan word. Sy is dus nie 'n konformis nie. Schultz (1977:35) wys 

egter daarop dat die ten volle funksionerende individu wel kan konformeer aan die vereistes van 

'n spesifieke situasie, en dit dikwels doen, indien hierdie konformering aan haar behoeftes voldoen 

en haar in staat stel om haar seltkonsep ten volle te ontwikkel. 

4.4.5.6 Basiese geloofwaardigheid 

Die individu moet los gemaak kan word van basiese verdedigingsmeganismes sodat sy oop vir 'n 

groot aantal van haar eie behoeftes is asook 'n groot aantal omgewings- en sosiale eise. Indien dit 

gebeur kan op haar vertrou word om positiewe, toekomsgerigte en konstruktiewe gedrag te 

openbaar. Die som van al die ten volle funksionerende individu se gedrag is namate sy na totale 

oopheid vir ervarings beweeg, meer gebalanseerd en realisties (Rogers, 1961: 194). 

4.4.5. 7 'n Ryk, vollewe 

Die laaste eienskap van 'n ten volle funksionerende persoonlikheid wat Rogers ( 1961: 195-196) 
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voorhou, is 'n groter rykheid aan die lewe as die beperkende lewenswyse waarin die meeste 

individue hulle bevind. Sulke individue se lewe is verrykend, opwindend, bevredigend, uitdagend 

en betekenisvol en nie noodwendig net altyd gelukkig nie. Dit beteken dat die individu 

voortdurend daarna strewe om al haar potensialiteite te verwesenlik. 

Die bespreking van die sewe eienskappe wat Rogers aan die ten volle funksionerende individu 

koppel, sluit die bespreking oor optimale ontwikkeling af Rogershet egter ook sekere standpunte 

oor individuele aanpassing en wanaanpassing gehuldig. 

4.4.6 Beskouings oor geestesgesondheid versus psigopatologie 

Rogers ( 1951:513) meen dat die vryheid van innerlike spanning, of sielkundige aanpassing, bestaan 

wanneer die konsep van die self min of meer in kongruensie met al die ervarings van die organisme 

is. Rogers (1978:244) noem egter dat die potensiaal vir bewustheid van die individu se 

funksionering, spesifiek in die Westerse kultuur, voortdurend verkeerd kan loop sodat sy van haar 

organismiese ervarings vervreemd kan raak. Die individu kan selfvernietigend optree soos in 

neurose; onbekwaam wees om die lewe te hanteer soos in psigose; ongelukkig en verdeeld wees 

soos in die wanaanpassing wat in alle individue voorkom. Hjelle en Ziegler (1992: 506) sluit aan 

by die laaste punt deur te noem dat vir Rogers selfs die mees geestesgesonde persoonlikheid 

periodiek deur 'n ervaring gekonfronteer word wat haar selfkonsep bedreig en haar dwing om die 

ervaring te verdraai of te ontken. Dit lei tot matige angs, maar die meeste individue beskik egter 

oorvoldoende verdedigingsmeganismes om hierdie angs suksesvol te hanteer. Dit is egter wanneer 

ervarings toenemend inkongruent met die selfkonsep raak dat die individu onhanteerbare vlakke 

van angs ervaar. Haar daaglikse roetine word versteur en sy raak neuroties. 

Volgens Rotter en Hochreich (1975:73) beskou Rogers alle vorme van wanaanpassing as die 

resultaat van konflik tussen die individu se eie evaluerende gedagtes, wat op haar emosionele en 

psigososiale reaksies gebaseer is, en die evaluerende gedagtes van betekenisvolle ander individue 

wat sy aangeneem het. Volgens Nye (1986: 13 7) suggereer Rogers dat voorwaardelike positiewe 

agting normale groei en die ontwikkeling van die selfkonsep belemmer. Aangesien Rogers die 

menslike aard as primer positief ( dit wil se, georienteerd in die rigting van intieme en akkurate 

bewustheid van die individu se eie ervarings en goeie verhoudings met ander individu) beskou, sal 

die individu ernstige probleme, in hoe sy voel en optree, beleefindien haar basiese mens like natuur 
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negatief deur sosiale invloede bei:nvloed word. 

4.4. 7 Evaluering van Rogers se teorie 

Thorne (1992:66-67) dui daarop dat menige analitiese teoretici Rogers se mensbeskouing as nai:ef 

en misleidend geag het omdat dit nie die belangrikheid van die onbewuste in die bepaling van die 

individu se gedrag en persepsie van realiteit erken het nie. Die behavioriste stem ook nie saam met 

die klem wat Rogers op die subjektiewe lewe van die individu plaas asook die klem op die interne 

lokus van evaluasie nie. Monte (1995:688) gaan van die standpunt uit dat konsepte gekoppel aan 

Rogers se selfkonsepteorie dikwels vaag en subjektief is. Konsepte soos fenomenologiese veld, 

voorwaardes vir aanvaarding en ten voile funksionerende individu is ontoetsbaar soos dit in die 

teorie weergegee word. 

'n Verdere kritiek teen Rogers se teorie ts dat dit geen omvattende teorie oor 

persoonlikheidsontwikkeling beskryf nie. Sentraal tot ontwikkeling staan slegs dat voorwaardelike 

positiewe agting deur ouers tot inkongruensie lei, maar daar is geen empiriese bewyse hiervoor 

nie (Moller, 1993 :268). Die basiese aanname onderliggend aan Rogers se teorie naamlik dat die 

individu inherent goed is word ook bevraagteken. Dit blyk dat daar oorwegend klem op die 

positiewe eienskappe soos liefde en aanvaarding geplaas word en dat eienskappe soos haat en 

selfsug as deel van die menslike aard grootliks ontken word (Meyer et al., 1988:417; Nye, 

1986: 150). 

Die teorie blyk ook die individu uit te nooi om in 'n toestand van totale selfsugtigheid en 

selfbevrediging te bestaan. Die klem vir die individu self is op ervaring, gevoelens en 'n vollewe 

sonder die ooreenstemmende klem op liefde, toegewydheid of verbondenheid aan 'n saak, doel of 

enige ander individu. By die visie van 'n geestesgesonde individu ontbreek 'n gevoel van aktiewe 

omgee, verantwoordelike verhouding met ander individue en die gemeenskap. Die ten voile 

ontwikkelde individu blyk die kern van die wereld te wees, nie 'n interaktiewe, verantwoordelike 

deelnemer daarin nie. Die individu is net besorg oor haar eie bestaan, en fasiliteer nie groei en 

ontwikkeling by ander individue nie (Schultz, 1977:36-37; Thorne, 1992:68-69). 

Op 'n positiewe noot meen Moller (1993 :269) egter dat Rogers se bydrae tot die sielkunde, ten 

spyte van die kritiek, van onskatbare waarde is. Hy is een van die baanbrekers en leiersfigure van 
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die hedendaagse humanisme en het waarskynlik as sodanig meer as enigiemand anders daartoe 

bygedra om die individu se subjektiewe ervaringslewe, haar interne verwysingsraamwerk en die 

eenheid van die individu se persoonlikheid te beklemtoon. Vir Meyer et al. (1988:418) het Rogers 

met sy teorie 'n besondere bydrae gemaak om die waarde van die individu en haar potensiaal na 

vore te bring. Rogers het ook die proses van terapie oopgestel vir navorsing en daardeur ruimte 

vir ondersoek, verandering en groei geskep. Maddi (1996:288) beskou ook Rogers se siening dat 

persoonlikheid nie staties is nie, maar voortdurend verander as 'n positiewe eienskap van sy teorie. 

4.5 DIE EKSISTENSIELE TEORIE VAN VIKTOR FRANKL 

Die laaste teorie wat in hierdie hoofstuk bespreek word, is die eksistensiele teorie van Viktor 

Frankl wat binne die eksistensiele paradigma ressorteer. 

Gedurende die Tweede Wereldoorlog was Frankl 'n gevangene in 'n Duitse konsentrasiekamp. 

Hierdie ervaring het sy bestaan van aile objektiewe sekerhede gestroop. Behalwe sy suster, het sy 

familie (ouers, broer en vrou) in kampe omgekom of in gaskamers gesterf. Hy het elke dag die 

gaskamers en die dood in die oe gestaar en moes die lyding van honger, koue en geweld verduur. 

V anuit hierdie situasie het die vraag by Frankl ontstaan: Hoe is dit moontlik om met die I ewe voort 

te gaan sodat dit nog die moeite werd is om aan die lewe te bly? Vir Frankl was die lewe nog die 

moeite werd, want die lewe in die konsentrasiekampe het hom geleer dat 'n sinvolle en 

verantwoordelike lewe eers daar begin waar die individu langs die pad van pyn en lyding verlos 

word van selfsug (Moller, 1993:270-271). Frankl (1965:xxi) meen dat in antwoord na die sin van 

die lewe die individu nie meer moet vra wat die sin van die lewe is nie, maar watter sin sy aan die 

lewe kan gee. 

Frankl het geleer dat die individu alles wat vir haar waardevol is kan verloor behalwe die mees 

fundamentele menslike vryheid, naamlik die keuse oor hoe sy teenoor 'n situasie gaan optree 

(Schultz, 1977: 107). Meyer et al. (1988:447) wys daarop dat vir Frankl die lewe eenmaligaan 'n 

individu geskenk word om, selfs in lyding, sin te vind. 

4.5.1 Basiese aannames 

Frankl se eksistensiele teorie berus op drie basiese uitgangspunte (Meyer et al., 1988:447-448): 
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• Die vryheid van wil: Die individu is by uitstek 'n geestelike wese. Dit beteken dat sy 

vry is om oor haar eie lewe te beslis en nie aan oorerflikheid en die omgewing as 

produk of slaaf oorgelewer is nie. Schultz (1977: 108) noem dat Frankl sterk gekant 

was teen die sielkundige en psigiatriese oortuigings wat die menslike gedrag as die 

resultaat van biologiese instinkte ofkonflik in die kinderjare of enige ander eksterne 

invloed sien. Frankl het geargumenteer dat alhoewel die individu aan eksterne invloede 

wat haar lewe be!nvloed blootgestel word, die individu nog steeds vry is om te kies 

hoe sy teenoor die invloede wil reageer. 

• Die wil tot sin: Die individu is ingestel op waardes oflewensideale wat buite haarself 

le. Die individu wil die waardevolle of sinvolle in die lewe ontdek en in haar lewe 

vergestalt. Sy wil van haar lewe iets besonders ofuniek maak. Volgens Frankl streef 

die individu nie net na 'n toestand van homeostase ofbehoeftebevrediging nie. Die 

individu wil by meer as net haarselfbetrokke wees. 

• Sin in die lewe: Dit beteken om onvoorwaardelike sin in die lewe onder aile 

omstandighede te vind, selfs in lyding en in die aangesig van die dood. Schultz 

(1977:108) wys daarop dat dit vir Franklpersoonlike verantwoordelikheidbehels. 

Niks en niemand anders hetsy ouers, eggenoot of volk kan vir die individu sin in of 

doel aan die lewe gee nie. 

Op grand van hierdie uitgangspunte het Frankl sy psigoterapeutiese benadering, naamlik 

logoterapie ontwikkel. Logoterapie het 'n nuwe dimensie in die psigoterapie ingebring, naamlik 

die dimensie van die eg menslike. Dit is nie bedoel om die psigoterapie te vervang nie, maar om 

tot die hermensliking daarvan by te dra (Frankl, 1980:88). Direk vertaal beteken logoterapie 

"terapie deur sin" (Frankl, 1978:19). 

4.5.2 Struktuur van persoonlikheid 

Moller (1993:271) verduidelik dat Frankl die individu beskou as bestaande uit 'n liggaam, psige 

en gees. Hierdie onderskeiding dui nie op aparte komponente nie, maar op verskillende dimensies 

van die individu wat inmekaar verweefis. Anders gestel: die individu bestaan uit 'n liggaam-psige

gees-eenheid of die individu is 'n geestelik-psigofisiese wese. 

Vir Frankl (1980:32) is dit hierdie dimensionele aard wat die individu van die dier onderskei. Dit 
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hou ook twee voordele in: 

• Dit maak dit duidelik dat daar, ondanks sekere ooreenkomste tussen die individu en 

dier, bepaalde eienskappe by die individu bestaan wat geheel en al by die dier 

ontbreek. 

• Ten tweede hou dit die voordeel in dat die hoer dimensie (die individu) die laer 

dimensie insluit sonder om daarmee enigiets van sy eie aard prys te gee. 

Dit is slegs wanneer die individu op die hoer die menslike dimensie beskou word, wat dit moontlik 

is om die eenheid oftotaliteit van die individu raak te sien (Frankl, 1965:289-290). In antwoord 

op die vraag hoe die individu ten spyte van die verskillende dimensies as eenheid gesien kan word, 

kom Frankl tot die gevolgtrekking dat die eenheid van die individu nie werklik 'n eenheid in 

diversiteit is nie, maar eerder 'n eenheid ten spyte van diversiteit (Frankl, 1978:44, 46). 

In al haar gedragswyses tree die individu, as dimensionele wese, as geheel of in haar totaliteit op. 

Frankl (1980:71) vergelyk die dimensionele aard van die individu aan die hand van 'n silinder 

waarvan die hoogte gelyk is aan sy deursnee. Wanneer hierdie driedimensionele silinder op 'n laer 

of tweedimensionele vlak geprojekteer word, sal teenstrydige beelde van die voorwerp verkry 

word. Die silinder as driedimensionele voorwerp verskyn op die tweedimensionele vlak as 'n sirkel 

en as 'n vierkant. Meyer et al. (1988:448) kom tot die slotsom dat dit vir Frankl op 'n soortgelyke 

wyse op die vlak van die liggaamlike lyk asof die individu slegs soos 'n meganisme funksioneer en 

op die psigiese vlak soos 'n dier. Die twee beelde weerspreek nie aileen mekaar nie, maar is beide 

verwronge en onvolledige beelde van die individu. 

Frankl (1975:28-29) noem dat eenheid en heelheid die integrasie tussen die somatiese 

(liggaamlike), psigiese en geestelike aspekte behels. Sonder die geestelike as die fundamentele 

basis, kan hierdie eenheid nie bestaan nie. 

4.5.3 Aspekte eie aan Frankl se teorie 

Frankl het besondere klem op die geestelike dimensie en die konsepte van vryheid van wil, wil tot 

sin en sin van die !ewe as die dinamiek van persoonlikheid geplaas. 
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4.5.3.1 Geestelike dimensie 

Frankl beklemtoon die geestelike dimensie as die kern van menswees. Dit is slegs as die geestelike 

dimensie in oenskou geneem word wat die individu se ware menslike aard duidelik word en haar 

driedimensionele aard te voorskyn tree (Meyer et al., 1988:448; Moller, 1993:271). 

Frankl (1965:xxiv) verduidelik dat die geestelike dimensie van die individu onverkleinbaar 

(irreducible) is. Normale liggaamlike funksionering het 'n uitwerking op die ontwikkeling van die 

geestelike dimensie, maar veroorsaak of produseer nie die geestelike sy van die individu nie. Dit 

kan deur iets wat dit nie veroorsaak het nie, bepaal word. 

Meyer et al. (1988:448-450) identifiseer van die belangrikste eienskappe van die geestelike 

dimensie. Die eienskappe word vervolgens bespreek. 

• Op die geestelike vlak het die individu wilsvryheid Vir Frankl (1965:xxiv-xxv) 

beteken dit vryheid ten opsigte van drie sake naamlik instinkte, oorgeerfde disposisies 

en die omgewing. Die individu is dus nie die produk van oorerwing of die omgewing 

nie, maar het die vryheid om besluite te neem. Die individu is 'n wese wat altyd besluit 

wat sy is (Frankl, 1980:15). 

• Op die geestelike vlak het die mens verantwoordelikheid Gould ( 1993: 77) kom tot 

die slotsom dat vir Frankl vryheid aan verantwoordelikheid gekoppel moet word. Die 

individu is nie net vry van iets nie, maar ook vry vir iets. Frankl (1978:60) self stel dit 

dat vrywees die negatiewe sy is van 'n verskynsel waarvan die positiewe sy 

verantwoordelikheid is. Vryheid kan in eiematigheid ontaard indien dit nie 

verantwoordelik toegepas word nie. 

• Die geestelike dimensie is die persoonsgrond Hiermee bedoel Frankl dat die individu 

haarself uit die geestelike dimensie ontwikkel, dat die individu op grond van haar eie 

keuses en besluite haar eie persoonlikheid vorm. 

• Die individu se gedrag is doe!- en waardegeorienteerd Frankl (1965:42-43) stel dit 

duidelik dat die individu 'n spesifieke taak uitvoer in ooreenstemming met haar 

persepsie van spesifieke waardes. Die geestelike dimensie stel die individu in staat om 

haar pogings te rig op waardes wat sin in die uitvoering van haar taak sal verseker. Dit 

is onbelangrik wat die taak is wat uitgevoer word, maar wat wel kardinaal is, is hoe 
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sy die taak uitvoer. 

• Die individu is 'n oop sisteem omdat sy kragtens haar geestelike dimensie vaardighede 

verkry wat haar in staat stel om op verskeie maniere bo haarself uit te styg en uit te 

reik. Frankl (1978:46-47) noem dat menswees op sigselfgekenmerk word as oop vir 

die wereld. Om mens te wees beteken dat die individu in verb and met iets of iemand 

anders as die individu self staan. 

• Die individu is 'n sinsoekende wese. Die geestelike dimensie sluit die basiese motief 

van die individu in, naamlik om sin in die lewe te vind. Frankl (1980:19) noem dat 

hierdie soeke 'n interpretasie van die mens as wese bied wat eintlik en in die laaste 

instansie op soek is na sin, 'n wese wat altyd op iets of iemand gerig is wat nie maar 

net weer haarself is nie. 

• Die individu se geestelike dimensie manifesteer op die onbewuste vlak en is nie slegs 

'n bewussynsverskynsel nie. Frankl praat van die "onbewuste God" waarmee hy 

bedoel dat die individu se lewe gerig word deur geestelike kragte wat in haar 

onbewuste gesetel is. Gould (1993:41) noem dat vir Frankl die individu se hele 

bestaan in die onbewuste gesetel is. Die grondslag vir hierdie bestaan kan nooit ten 

voile verstaan word nie. In die evaluering van die menslike bestaan moet op die 

onderskeid tussen instinkte en die geestelike dimensie gefokus word. 

• Die geestelike dimensie is die persoonskern, in die sin dat dit kragtens hierdie dimensie 

is dat die individu werklik mens is: geesteswese, waardewese, sinsoekende wese. Die 

geestelike dimensie beweeg verby die liggaamlike en psigiese dimensie na die kern of 

nukleus van persoonlikheid, naamlik die geestelike aspek van die mens (Frankl, 

1965:8). 

Frankl het drie konsepte, wat op die geestelike vlak van die individu funksioneer en wat met die 

basiese uitgangspunte van sy teorie ooreenstem, ontwikkel. Dit word onder die dinamiek van 

persoonlikheid bespreek. 

4.5.3.2 Dinamiek van persoonlikheid 

Frankl (1978:22-23) gebruik ook die term noologiese dimensie om die geestelike dimensie in 

logoterapie te beskryf. Die uniekheid van die mens beteken nie dat die liggaamlike en psigiese 

dimensies ontken word as deel van menswees nie, maar dit is die noologiese dimensie wat die 
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individu van die dier onderskei. Op hierdie vlak hems die dinamiek van persoonlikheid op die 

volgende aspekte wat grootliks op die individu se soeke na sin gehaseer is. 

(a) Vryheid van wil 

Vryheid van wil heteken vir Frankl dat die individu vry is om daardie waardes en doelwitte in die 

lewe te kies wat sin aan haar lewe sal hied (Gould, 1993:11 ). Hierdie vryheid impliseer dus dat die 

individu toekomsgerig moet wees. Soos Frankl (1980:95) dit stel is vryheid min ofniks werd nie 

sonder 'n waartoe. 

Vryheid, menslike vryheid, heteken om vry te wees te midde van 'n reeks voorwaardes. Hierdie 

voorwaardes is nie iets waarvan die individu afhanklik is nie, maar omdat sy telkens 'n hepaalde 

houding teenoor die voorwaardes kan aanneem, waarhorg die voorwaardes "heweeglikheid", 

ontwikkeling en groei. Ten opsigte hiervan noem Meyer et al. (1988:450) dat die voorwaardes 

veronderstel dat die individu dus nie grensloos vry is nie. Sy kan nie net maar hesluit wat sy wil 

wees en dit word nie. Sy kom ook voor haar eie heperkings en die helemmerende invloed van die 

omgewing te staan. Die individu se wilsvryheid word verder deur die etiese reels wat van huite op 

haar aanspraak maak heperk asook deur die individu se verantwoordelikheid wat uit haar gewete 

voortspruit. 

(b) Wil tot sin 

Die individu is altyd in die proses om uit te reik na sin en is altyd op soek na sin, met ander woorde 

"wil tot sin". In plaas daarvan dat die individu slegs op impulse reageer, antwoord sy op die vrae 

wat die lewe haar vra om sodoende die sin wat die lewe hied te vervul (Frankl, 1978:29). Gould 

(1993: 11-12) wys daarop dat Frankl die wil tot sin as 'n menslike en nie as 'n goddelike verskynsel 

heskou nie. 

Die wil tot sin verteenwoordig die een fundamentele motivering onderliggend aan alle individue. 

Dit is so sterk dat dit alle ander motiverings oorskadu. Dit is 'n deurslaggewende faktor in 

geestesgesondheid en in ekstreme situasies (soos die konsentrasiekampe) is dit nodig vir hlote 

oorlewing (Schultz, 1977:110). Frankl (1978:34) kom dan ook uit sy ervarings in die 

konsentrasiekamp tot die gevolgtrekking dat die individue wat meer geneig was om te oorleef, 
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daardie individue was wat toekomsgeorienteerd was - wat vir 'n taak of 'n individu wat vir haar 

in die toekoms wag of'n sin wat in die toekoms vervul sou word, geleefhet. Ook ten opsigte van 

die oorlewingswaarde van die wil tot sin tref Frankl (1980:97) die volgende analogie: As 'n 

individu uitsig op die eiesoortige sin van haar eenmalige lewe verloor, word sy geestelik verlam. 

Dit gaan dan met haar soos 'n bergklimmer wat haar mikpunt in die digte mis uit die oogpunt 

verloor en in die versoeking kom om haar aan die lewensgevaarlike moegheid wat sy in daardie 

omstandighede ervaar, oor te gee. 

Frankl (1980:19) waarsku dat wil tot sin nie met geluk verwar moet word nie. Geluk is slegs 'n 

uitvloeisel van die wil tot sin. Die wil tot sin bied slegs die grondslag vir geluk. Die 

geestesgesonde individu ontvang die uitwerking van 'n sinvervulde lewe deur te soek na die 

grondslag vir geluk. Die neurotiese individu probeer die uitwerking (geluk) direk nastreef Die sin 

van die lewe kan aileen gevind word as die wil om sin in die lewe te vind as 'n inherente eienskap 

van die individu self erken word en onafhanklik van die bevrediging van haar basiese behoeftes 

beskou word. Frankl noem weer as voorbeeld die konsentrasiekamp. Volgens hom is talle 

individue daar van die bevrediging van bulle basiese behoeftes ontneem, maar het steeds na die wil 

tot sin gesoek (Frankl, 1978:32-34; Frankl, 1980:20-21). 

(c) Sin van die !ewe 

Frankl (1980:22-23) gaan van die standpunt uit dat daar nie sin aan die lewe gegee kan word nie, 

maar dat die lewe sin het en daardie sin aileen ontdek kan word. Die sin van die lewe kan net 

ontdek en gevind word deur dit in elke lewensituasie te soek. Ten tweede kan sin wei gevind, maar 

nie geskep word nie. Wie lewensin probeer skep uit "niks" skep illusionere sin (soos in 

dwelmverslawing) of onsin (soos in absurde teater). Laastens m6et sin nie net nie, maar kan dit 

gevind word. Dit kan gevind word omdat elke individu met 'n sinsoekende orgaan, naamlik haar 

gewete, toegerus is. 

Die sin wat iets ofiemand vir die individu inhou moet in elke unieke situasie ontdek word. Hierdie 

sin is dus 'n subjektiewe aangeleentheid deurdat die sin van die lewe gesien moet word in terme . 

van die spesifieke sin van 'n persoonlike lewe in 'n gegewe situasie (Moller, 1993 :273-274). Omdat 

die sin van die lewe vir elke individu uniek is, verander dit voortdurend, maar daar is nooit nie sin 

in die lewe nie. Sin in die lewe kan potensieel in werk en liefde voorkom. Sin in die lewe kan egter 
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ook in skynbare hopelose situasies voorkom. Die unieke potensiaal van die mens kom die beste 

na vore waar tragiese situasies in persoonlike oorwinnings verander word (Frankl, 1978:39). 

Frankl (1965: 106) noem spesifiek dat die individu se lewe nie net deur kreatiwiteit en genotvolle 

situasies vervul kan word nie, maar ook deur lyding. 

Meyer et al. (1988:453) beskryf dat vir Frankl sin in die lewe deur middel van drie soort 

belewenisse, wat as waardes beleef word, gevind kan word. Dit sluit in die kreatiewe dinge wat 

die individu doen, die positiewe dinge wat die individu ervaar en die soort houding wat die 

individu teenoor onvermydelike lyding inneem. Schultz (1977: 112) wys daarop dat waardes, soos 

die sin van die lewe, uniek tot elke individu en situasie is. Die waardes is veranderlik en buigsaam 

ten einde by 'n verskeidenheid situasies waarbinne die individu haarself bevind, aan te pas. Die 

individu word regdeur haar lewe met waardes gekonfronteer en moet deurlopend die een kies wat 

sin aan haar lewe bied. Frankl (1978:37) definieer waardes as universele sin. Elke individu het die 

verantwoordelikheid om elke oomblik van haar lewe na die aktualisering van waardes te strewe 

of meer spesifiek in Frankl (1965: 1 05) se eie woorde: 

The requirements that values be actualized - a requirement that radiates 

from the world of values into the lives of men - thus becomes a concrete 

demand for every single hour and a personal summons to every single 

person. Thus the various values merge to form a concrete task for the 

indivdual. That merging gives them the uniqueness whereby every man 

feels himself personally and validly addressed. 

• Kreatiewewaardes: Kreatiewewaardes word in kreatiewe en produktiewe aktiwiteit 

gerealiseer. Dit verwys gewoonlik na 'n tipe werk alhoewel hierdie waardes in alle 

sfere van die lewe uitgedruk kan word. Sin word aan die lewe gegee deur op 'n 

kreatiewe wyse 'n tasbare produk of ontasbare idee voor te hou of om ander te dien 

wat alles uitdrukking aan die individu se potensiaal bied (Schultz, 1977: 112). 

• Ervaringswaardes: Die ervaringswaardes word gerealiseer deur ontvanklik teenoor 

die wereld op te tree, byvoorbeeld vir die skoonheid van die natuur of kuns. Die sin 

wat hierdie tipe waardes aan die lewe bied moet nie onderskat word nie (Frankl, 

1965:43). Die geestesgesonde individu het 'n voortdurende, ondempbare en byna 

nalewe vermoe om steeds meer en meer die eenvoudige en basiese dinge in die lewe 
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te waardeer (Moller, 1993 :277). Hierdie ervaringswaardes spreek die individu aan en . 
betrek haar inmeelewing en waardering (Meyeret al., 1988:453). Vir Frankl (1980:9) 

is die liefde die laaste en hoogste ervaringswaarde wat die individu in haar lewe kan 

bereik. Die hoogste waarde wat in menslike denke, digwerk en geloofverwoord kan 

word is die verlossing deur die liefde en in die liefde. 

• Houdingswaardes: Hierdie waardes le in die individu se houding teenoor die 

beperkende invloede op haar lewe. Die wyse waarop die individu reageer op die 

struikelblokke wat in die pad van die realisering van haar potensiaalle, bepaal die mate 

waarin sy selfvervuld sal raak en sin in die lewe sal vind (Frankl, 1965:44). Die 

situasies waarin die individu magteloos is of nie kan verander nie bring die 

houdingswaardes na vore. Wanneer die individu met sodanige situasie gekonfronteer 

word, is die enigste rasionele optrede aanvaarding van die situasie. Daar is dus ook 

sin in lyding (Schultz, 1977: 113). Solank as wat die individu by haar bewuste is, het 

sy dus 'n voortdurende verantwoordelikheid om waardes te realiseer, al is dit in die 

laaste instansie slegs houdingswaardes (Frankl, 1965:44-45). Die realisering van 

hierdie waardes kom dus binne die sfeer van liefde, werk en lyding voor. 

4.5.4 Die ontwikkeling van persoonlikheid 

Frankl het geen gedetailleerde ontwikkelingsteorie geformuleer nie. Sy siening van ontwikkeling 

kom daarop neer dat die kern van persoonlikheid ( wat hy die persoonskern of geestelike dimensie 

noem) reeds vanaf geboorte aanwesig is, en dat die persoonlikheid ( dit wil se die gedrag waaraan 

die individu geken word) deur haar lewe heen ontwikkel. Hierdie ontwikkeling word egter nie deur 

aangebore potensiaal en omgewingsinvloede bepaal nie, maar grootliks deur die individu se eie 

toedoen, dit wil se deur die voortdurende keuses wat sy benut en die rigting wat sy aan haar lewe 

gee (Meyer et al., 1988:454). 

Frankl maak dit duidelik dat die individu by geboorte uit 'n liggaamlike, psigiese en geestelike 

dimensie bestaan. Alhoewel al drie hierdie dimensies tot 'n eenheid ge'integreer is, is dit die 

geestelike dimensie wat die belangrikste is en wat deur die individu se lewe aanhou ontwikkel. Die 

individu het haar hele lewe lank die vryheid om keuses te benut en besluite te neem. Dit be'invloed 

die ontwikkeling van 'n geestesgesonde persoonlikheid want hierdeur word sin in die lewe gevind. 

Frankl skryftog sekere eienskappe aan die geestesgesonde persoonlikheid toe waaraan vervolgens 
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aandag gegee sal word. 

4.5.5 Eienskappe van die geestesgesonde persoonlikheid 

In die bespreking tot dusver van Frankl se eksistensiele teorie het daar reeds van die eienskappe 

waaroor 'n geestesgesonde persoonlikheid beskik duidelik geword. Meyer et al. (1988:455-458) 

en Schultz ( 1977: 115) lys van hierdie eienskappe: 

• Die geestesgesonde individu beskik oor die vryheid om oor haar eie optrede te besluit. 

Sy het tot die besef gekom dat sy nie haar lot aan interne faktore (soos drange en 

behoeftes) of eksterne faktore ( soos sosiale omstandighede) kan toeskryf nie. 

• Die geestesgesonde individu is persoonlik verantwoordelik vir haar gedrag en die 

houding wat sy teenoor haar lot inneem. 

• Die geestesgesonde individu kan haarself losmaak van haar omstandighede en dit 

realisties waarneem. Sy kan 'n afstand tussen haarself en dit wat binne en buite 

haarself aangaan plaas en dit objektief en krities beskou. 

• Die geestesgesonde individu is deur humor in staat om ook s6 'n afstand tussen 

haarself en haar swakhede te plaas. Gould ( 1993: 1 06) noem dat Frankl ook humor as 

'n metode vir herstel van die geestesongesonde individu gebruik om haar na 

geestesgesondheid te lei. 

• Die geestesgesonde individu is toekomsgerig. Die individu moet iets he om na te 

strewe, 'n toekomstige doel om te bereik, anders verloor die lewe sin. Sonder geloof 

in die toekoms verloor die individu die "geestelike houvas" op die lewe. 

• Die geestesgesonde individu verkry sin in die lewe deur haar werk as 'n roeping te 

beskou. Deur haar werk gee sy gehoor aan die oproep tot verantwoordelikheid wat 

tot haar kom. Haar werk is vir haar 'n geleentheid om 'n bydrae te lewer asook vervuld 

en betrokke by die lewe te wees. 

• Die geestesgesonde individu verkry sin in die lewe deur lyding. Sodanige individu 

aanvaar die tragiek van die lewe en wel op so 'n wyse dat dit nie haar lewensvreugde 

demp nie. 

• Die geestesgesonde individu verkry sin in die lewe deur liefde te ontvang. Deur sin in 

die lewe deur werk, lyding en liefde te vind is die geestesgesonde individu in staat om 

kreatiewe , ervarings- en houdingswaardes te realiseer. 
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• Die geestesgesonde individu toon waardering vir die goeie, mooie en egte wat die 

lewe haar hied. Kuns, musiek, die natuur en menige ander dinge verskaf aan die 

geestesgesonde individu genot en betrek haar in meelewing en waardering. 

Frankl le baie klem op een eienskap van 'n geestesgesonde persoonlikheid naamlik 

selftransendensie wat vervolgens in oenskou geneem word. Schultz (1977:113) wys daarop dat 

Frankl van mening was dat die grootste motivering in die individu se lewe nie is om haarself te 

vind nie, maar wei om sin in die I ewe te vind. Dit impliseer dat die individu haarself moet "vergeet" 

en op iets buite haarself fokus. Frankl (1978:46-47) gaan van die standpunt uit dat 

selftransendensie van die individu se bestaan beteken dat die individu op iets of iemand anders 

buite haarself fokus. Dit hou verb and met die feit dat die individu nie 'n geslote nie, maar wei 'n 

oop sisteem is wat met ander individue en die omgewing in interaksie is. 

Frankl (1965:294) vergelyk selftransendensie met die kapasiteit van die menslike oog om die 

wereld waar te neem, maar nie in staat is om sigselfwaar te neem nie. Die oog sien slegs iets van 

sigselfindien daar byvoorbeeld 'n katarak ontwikkel. Die normale funksionerende oog sien dus nie 

sigself nie. Die individu bereik in vergelyking met die menslike oog volwassenheid indien sy 

haarself nie raaksien nie en haarselfvergeet en daardeur haarself gee om ander te dien ofliefde aan 

hulle te betoon. Deur betrokke te wees in werk of liefde, transendeer die individu haarself en 

bereik sy selfaktualisering. Frankl (1978:94) sien selfaktualisering dus net as 'n newe produk van 

selftransendensie. Laastens stel Frankl (1980:21) dit ook dat die individu eers waarlik mens word 

wanneer sy die vermoe toon om haarselfte transendeer. Dit beteken om bo haarselfte kan uitstyg, 

meer te kan word as wat sy op die oog af mag lyk, haar vermoe om na iets of iemand toe te kan 

groei, iets of iemand wat nie maar net weer haarself is nie. Die lewensin le anderkant die individu 

self in iets ofiemand. Die individu kan aileen mens, egte mens word namate sy haarselfvergeet, 

b6-oor haarself kyk. 

Selftransendensie vir die werkende moeder kan beteken dat sy sin in haar moederrol vind. Die 

fokus is nie meer op haarself nie, maar op 'n ander individu, naamlik haar kind, vir wie sy primer 

verantwoordelik is. 
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4.5.6 Beskouings oor geestesgesondheid versus psigopatologie 

Frankl was realisties oor die feit dat waar 'n individu haarself op 'n spesifieke stadium in haar lewe 

bevind belangrik is vir haar geestesgesondheid. Dit kan egter gebeur dat die individu se persepsie 

van haar huidige situasie versteur is (Gould, 1993 :94). Frankl (1978:86-87) spreek hom sterk uit 

teen die beskouing dat psigiatrie iets "goddelik" is. Volgens hom moet psigiatrie vermenslik word. 

Met ander woorde, daar moet onderskei word tussen wat menslik in die individu is en wat 

patologies in haar is. Die onderskeid le in wat psigiese of emosionele siekte aan die een kant 

verteenwoordig en aan die ander kant eksistensiele wanhoop as gevolg van die skynbare 

sinloosheid van die individu se bestaan. Frankl het dan ook twee belangrike bydraes tot 

psigopatologie gemaak, naamlik deur die beskrywing van die eksistensiele vakuum en noogene 

neurose. 

4.5.6.1 Eksistensii!le vakuum 

Die geestesgesonde individu soek voortdurend sin in die lewe. Sodanige individu word 

voortdurend voor die uitdaging om nuwe sin in die lewe te vind geplaas. Dit verskaf 

lewensvreugde en opwinding aan die individu. Sodra 'n individu nie meer na hierdie sin in die lewe 

soek nie ontstaan daar 'n eksistensiele vakuum wat daartoe aanleiding gee dat die individu 

verveeld, apaties en doelloos raak. Die lewe hou vir haar geen sin in nie (Schultz, 1977: 111 ). 

Frankl (1978 :25) beskryf die eksistensiele vakuum as 'n gevoel van sinloosheid. 

Moller (1993 :275) noem dat die eksistensiele vakuum 'n innerlike leegheid en lee ruimte in die kern 

van die menslike selfverteenwoordig. Die individu voel, soos tipies van die mens in die twintigste 

eeu, dat haar lewe sinloos is. Frankl (1975:91) verduidelik dat daar niks is wat die individu se 

gedrag rig nie en ook geen tradisies meer is wat voorskryfwat sy behoort te doen nie. Die individu 

do en dus wat ander individue doen (konformisme ), of sy do en wat ander individue graag wil he 

sy moet do en ( totalitarisme). Hierdie eksistensiele vakuum kom meestal in verveeldheid tot uiting, 

maar Frankl (1978:26) wys ook daarop dat depressie, verslawing (byvoorbeeld alkoholisme) en 

aggressie drie duidelike simptome van die gevoel van sinloosheid is. 
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4.5.6.2 Noogene neurose 

Frankl (1978:55) is van mening dat die mens tradisioneel tot die vlak van die dier gereduseer is. 

Hiervolgens is reduksionisme die nihilisme van die dag. Die mens is as nietig beskou en as 'n 

hulpelose slagoffer van haar omstandighede (haar erflikheid en omgewing); sy kan niks doen om 

haar lewe te verander nie (Meyer et al., 1988:458). Dit het tot 'n massa gevoel van sinloosheid 

onder die mensdom bygedra. 

Frankl (1965:298) verduidelik spesifiek dat die gevoel van sinloosheid van die hedendaagse 

mensdom nie net tot massa neurotiese eienskappe aanleiding gee nie, dit wil se depressie

verslawing-aggressie nie. Dit kan ook uiteindelik tot neogene neurose lei. Dit beteken volgens 

Frankl (1978:90) dat die wil tot sin van die mensdom gefrustreer is. Individue ervaar gevoelens 

van leegheid, nutteloosheid en absurditeit, dit wil se die gevolge van massa neurose. Gould 

( 1993: 151) wys daarop dat die neogene neurose in die geestelike dimensie ontwikkel en kan 

benewens frustrasie in die soeke na sin in die lewe ook deur konflik tussen die individu se waardes 

en gewete veroorsaak word. 

Frankl (1978:93-95) is ook nie 'n voorstander van die homeostaseteorie wat aanvoer dat die 

individu altyd sal poog om innerlike spanning te verlig ten einde 'n staat van ekwilibrium te bereik 

nie. Frankl voer aan dat die individu primer nie op vermindering van spanning gerig is nie, maar 

dat die individu spanning nodig het. As gevolg hiervan is die individu op soek na spanning, maar 

in die hedendaagse samelewing vind sy nie genoeg daarvan nie. Dit beteken dat wanneer die 

individu nie uitdaging in die voltooiing van 'n taak ervaar nie, dit as gevolg van die sinloosheid van 

die taak tot neogene neurose kan lei. Daarom skep die individu spanning, byvoorbeeld deur sport. 

Gould (1993:65) noem dat Frankl ook praat van 'n neogene neurose wat die geestesongesonde 

individu verhoed om die hulpbronne wat haar geestelike dimensie tot haar beskikking stel te 

gebruik om eenheid en heelheid te bereik. 

4.5. 7 Evaluering van Frankl se teorie 

Meyer et al. (1988:461) gaan van die standpunt uit dat Frankl se teorie op verskillende wyses 

beoordeel kan word. Uit die oogpunt van die positivistiese wetenskapsfilosofie kan daarop gewys 

word dat dit in baie opsigte nie aan die ideaal van die wetenskap voldoen nie. Dit is byvoorbeeld 
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nie op wetenskaplike navorsing gebaseer nie, en dit kan nie maklik aan empiriese ondersoek 

onderwerp word nie. Verder kan daarop gewys word dat dit nie 'n volledige persoonlikheidsteorie 

is nie, aangesien dit feitlik uitsluitlik met die individu se motivering te make het. Ter verdediging 

van Frankl kan genoem word dat dit nie Frankl se doel was om 'n volledige teorie te ontwikkel nie, 

maar eerder om sekere gedagtes te beklemtoon. So noem Schultz ( 1977: 119) dat spesifiek Frankl 

se begrip van wil tot sin vaag is, maar voer ook aan dat 'n rede hiervoor die idiosinkratiese aard 

daarvan kan wees. Elke individu moet haar eie sin in die lewe vind. Moller (1993 :284-285) is ook 

van mening dat vanuit die positivistiese sielkunde die definisies wat uit die eksistensiele sielkunde 

(wat Frankl se teorie insluit) spruit nie operasioneel van aard is nie. 

Daar bestaan egter ook heelwat positiewe kommentaar oor Frankl se teorie. Schultz (1977: 117) 

vind Frankl se teorie uitsonderlik op grond van twee redes. Eerstens bied Frankl sy idees duidelik 

en met deernis aan. Frankl bied nie wetenskaplike bewyse vir sy idees nie, maar as gevolg van die 

ervarings wat hy beskryf en die wyse waarop hy dit bespreek, bestaan die gedagte dat Frankl die 

essensie van die menslike bestaan saamvat. Tweedens is Frankl se idees getoets deur sy eie 

ervarings in die konsentrasiekamp. 

Vir Moller ( 1993 :282) het Frankl uit die oogpunt van die persoonlikheidsielkunde met sy be grip 

van selftransendering, wat hy met die geestelike dimensie van die individu verbind, 'n nuwe 

motiveringsaspek van persoonlikheid beskryf Schultz (1977:119) dui aan dat Frankl suggereer 

dat te veel klem op die self geestesgesondheid uiteindelik beperk en dat geestesgesondheid 

impliseer dat die individu buite haarself op iets of iemand anders fokus. V olgens Meyer et al. 

(1988:461-462) moet erken word dat Frankl se logoterapie en mensbeskouing 'n aspek van die 

individu toelig wat deur die tradisionele sielkunde verontagsaam is, naamlik die geestelike 

dimensie. Die aanhangers van die humanistiese sielkunde slaan hierdie bydrae uiters hoog aan. 

4.6 PERSOONLIKHEIDSPROFIEL 

Die doel van die bespreking van die vyf teoriee, is om persoonlikheid vanuit 'n geestesgesonde 

perspektief te beskou. AI vyf teoretici het sekere eienskappe aan die geestesgesonde 

persoonlikheid gekoppel. Met hierdie persoonlikheidsprofiel sal dan, op grond van die teoretici 

se persepsies en navorsing, 'n beeld van 'n geestesgesonde persoonlikheid verskafword. Daar word 

op intrapersoonlike sowel as interpersoonlike aspekte gefokus. Die persoonlikheidsprofiel word 
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later in die data-analise gebruik om vas te stel wat sekere werkende moeders in die steekproef in 

staat gestel het om rolkonflik beter as ander te hanteer. 

4.6.1 Intrapersoonlik 

Persoonlikheid verteenwoordig 'n eenheid in die individu en daarom ook dit wat die individu 

werklik is. Hierdeur bereik die individu selfaktualisering. 'n Geestesgesonde persoonlikheid ervaar 

'n groter rykheid aan die lewe deurdat haar lewe verrykend, opwindend, bevredigend, uitdagend 

en betekenisvol is, maar nie noodwendig net altyd gelukkig nie. Die individu poog voortdurend 

om al haar potensialiteite te verwesenlik en om sin in haar lewe te vind. Geluk is dan ook net die 

grondslag ofuitvloeisel van hierdie sin in die lewe en word nie direk nagestreefnie. Geluk is slegs 

'n byproduk in die strewe na selfaktualisering en verteenwoordig nie 'n doelwit op sigself nie. 

Selfaktualisering geskied gewoonlik nie voor die individu se middeljare nie. Ouderdom speel dus 

'n belangrike rol in persoonlike geestesgesondheid omdat 'n ouer individu die krisisse wat, as 

gevolg van die veranderende aard van haar persoonlikheid, in hierdie tyd ontstaan het deurstaan 

het. Dit is 'n lewenslange, voortdurende proses wat 'n belangrike doelwit in die individu se lewe 

verteenwoordig. Dit is die proses waardeur die individu se unieke sielkundige eienskappe en 

potensialiteite ontwikkel. 

4.6.1.1 Kognitiewe vaardighede 

Die geestesgesonde individu beskik oor 'n superieure vaardigheid om te redeneer, die waarheid 

waar te neem, gevolgtrekkings te maak, logika aan die dag te le en om kognitiefmeer effektiefte 

funksioneer. Dit geld op aile lewensgebiede. Hierdie individu is 'n deelnemer aan die lewe wie se 

persoonlikheid en seltkonsep uit ervarings ontwikkel. Omdat die geestesgesonde individu oor 'n 

hoe mate van keusevryheid beskik word haar potensiaal nie deur eksterne faktore, soos noodlot 

en sosiale omstandighede, of deur interne faktore, soos genetiese oorerwing, beperk nie. 

Die geestesgesonde individu toon groter effektiwiteit in persepsie, die soeke na waarheid en 

realiteit. Die individu is nie net gelukkiger nie, maar kognitief meer vaardig en beter in voeling met 

die werklikheid. Sy kan 'n afstand plaas tussen haarself en dit wat binne en buite haarself aangaan 

en dit objektief en krities beskou. Sy verdraai dit nie om haar eie behoeftes en fantasiee te bevredig 
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nie. Wanneer met etiese k:wessies gekonfronteer, is die onderskeid tussen goed en kwaad vir haar 

duidelik sodat sy nie veel konflik en verwardheid daaroor ervaar nie. Haar oortuiging van reg en 

verkeerd stem egter nie noodwendig met konvensionele oortuigings ooreen nie. Sy vertrou haar 

eie ervarings as die mees betroubare gids en kriteria wanneer sy besluite moet neem. Sy evalueer 

elke stimulus, behoefte en eis in terme van die intensiteit en belangrikheid daarvan. Op grond 

hiervan sal sy die korrekte aksie wat haar behoeftes in 'n spesifieke situasie sal bevredig, kies. Dit 

impliseer dat sy ook verantwoordelikheid neem vir haar optrede en houding teenoor haar lot. 

Hierdie individu beskou ook haar werk as 'n roeping en deur haar werk gee sy aan die oproep tot 

verantwoordelikheid gehoor. 

Die individu se kognitiewe vaardighede word meer effektief in situasies aangewend waar sy haar 

ware potensiaal kan verwesenlik en nie net op die bevrediging van basiese behoeftes, soos slaap, 

gefokus is nie. Sodanige individu is bereid om in haar soeke na waarheid risiko's te neem en word 

dan nie deur behoeftes aan sekerheid, veiligheid en orde gerem nie. Sy is ook meer 

probleemgesentreerd en nie net op die bevrediging van egolstiese impulse soos drange, plesier en 

trots gerig nie. Die geestesgesonde individu beskik oor 'n groot mate van selfkennis. Dit gaan 

gepaard met die aanvaarding van haarself, haar sterk- en swakpunte asook die aard van haar 

persoonlikheid en word nie daardeur oorheers nie. 

4.6.1.2 Affektiewe vaardighede 

Die geestesgesonde individu kan haarselfvan 'n afstand beskou en vir haar eie tekortkomings lag 

sonder ergenis of verwyt. Hierdie selfaanvaarding dui op emosionele sekuriteit. Die 

selfaanvaarding lei tot selfagting en gepaardgaande gevoelens van selfvertroue, selfwaarde, 

bevoegdheid en 'n gevoel by die individu dat sy nodig en nuttig in haar beleweniswereld is. Die 

individu se ervarings is kongruent met haar selfbeeld. Sy kan ervarings wat teenstrydig met haar 

selfbeeld is verwerk en op grond daarvan selfs haar selfbeeld, indien nodig, wysig. Dit dui ook vir 

'n oopheid vir ervarings, sodat sy al hoe meer in staat is om vir haarselfte luister en om dit wat in 

haar gebeur op bewuste vlak te ervaar. 

Alhoewel sy ook terugslae en frustrasies beleef is sy in staat om haar emosies te beheer en dit op 

'n gebalanseerde wyse tot uiting te bring. Sy is nie noodwendig altyd kalm, optimisties of vrolik 

nie, maar sy beskik egter oor genoeg selfbeheer sodat die uitdrukking van haar positiewe en 
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negatiewe emosies nie vir ander individue 'n las is nie. Sy hoef nie haar emosies te verberg nie, 

maar openbaar dit op 'n eerlike wyse in ooreenstemming met die aard van haar persoonlikheid. Sy 

skram nie noodwendig weg van gevoelens van angs, ontmoediging en pyn nie. Sy is dus vry om 

bewus te wees van en haar gevoelens subjektiefte ervaar, soos wat dit binne haar bestaan. 

Besondere vindingrykheid of spontane kreatiwiteit is kenmerkend van die selfaktualiserende 

individu. Dit is 'n manifestasie van haar uniekheid en kom tot uiting op die vars, na'iewe en direkte 

wyse waarmee sy die lewe, sonder inhibisies, beskou. Sy toon waardering vir die goeie, mooie en 

egte wat die lewe haar hied. Hieruit put sy genot en raak sy betrokke in meelewing en waardering. 

Sy is nie 'n konformis nie en sal slegs in daardie situasies wat aan haar behoeftes voldoen 

konformeer. Maar haar sensitiwiteit teenoor die wereld en vertroue in haar eie vaardighede skep 

in haar die tipe individu van wie kreatiewe produkte en 'n kreatiewe lewenswyse sal vloei. Dit 

verwys ook na kreatiewe waardes wat in kreatief produktiewe aktiwiteit realiseer. 

Sy is bewus daarvan dat sy verskillende rolle vertolk, maar verwar dit nie met haar ware self nie. 

Al die fasette van haar persoonlikheid is ge'integreer en in harmonie sodat dit alles tot uitdrukking 

kan kom. Alhoewel sy op kognitiewe vlak effektief funksioneer, word sy nie net deur rede gelei 

nie, maar aanvaar ook die onbekende, onbewuste en irrasionele faktore wat gedrag kan bei:nvloed. 

Die individu toon die vermoe om by herhaling die eenvoudige, basiese dinge in die lewe met 

plesier, ontsag en verwondering te beleef. Tog verteenwoordig lief de die hoogste ervaringswaarde. 

Die selfaktualiserende individu ervaar ook spitservarings. Hiertydens beleef die individu gevoelens 

van grenslose horisonne in die ervaring; die gevoel dat sy tegelykertyd meer magtig en hulpeloos 

is as ooit tevore; 'n gevoel van groot ekstase, verwondering en ontsag; 'n verlies van gevoel in 

terme van tyd en plek en laastens die oortuiging dat iets baie belangrik en waardevol plaasgevind 

het. 

Geestesgesondheid vereis, benewens humor, insig in die doel van die lewe. Dit vereis 'n 

oorkoepelende lewensfilosofie oor die sin in en doel van die lewe. As gevolg van die 

oorkoepelende lewensfilosofie beskik die geestesgesonde individu oor diepgewortelde waardes 

wat die eenheidsgrondslag vir haar lewe hied. Sy sal nie doelbewus sosiale waardes verontagsaam 

om haar onafhanklikheid te bewys nie. Dit is slegs wanneer 'n situasie van groot persoonlike belang 

opduik dat sy die reels en waardes van die gemeenskap sal bevraagteken. Haar aktiwiteite word 

deur hierdie unieke waardes gerig om sodoende sin in die uitvoering van 'n taak te verseker. Die 
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waardes is veranderlik en buigsaam ten einde by 'n verskeidenheid situasies waarbinne die individu 

haar bevind, aan te pas. Sy lag ook nie vir humor wat ten koste van ander individue gemaak word 

nie. Dit is eerder deel van haar oorkoepelende lewensfilosofie om vir die hoogmoed en foute van 

individue oor die algemeen te lag. Die geestesgesonde individu is in staat om deur humor ook s6 

afstand tussen haarself en haar swakhede te plaas. 

Die individu ervaar wei gevoelens van skuld en angs, maar nie op 'n neurotiese vlak nie. Sy ervaar 

oor tekortkomings, soos luiheid, wat wei verbeter kan word. Sin in die I ewe word ook deur lyding 

verskaf deurdat die tragiese in die lewe aanvaar word, maar wel op so 'n wyse dat dit nie haar 

lewensvreugde demp nie. 

4.6.1.3 Konatiewe vaardighede 

Die individu se strewe na eenheid, integrasie, voltooidheid en volkomendheid motiveer haar om 

haar persoonlikheid in 'n geheel te integreer. Sy reageer ook nie slegs op impulse nie, maar 

beantwoord die vrae van die lewe om sodoende die sin wat die lewe bied te vervul. Haar gedrag 

is gerig op oorlewing en groei - sy doen alles om by haar omgewing aan te pas, maar sy reflekteer 

ook daarop en strewe daarna om dit te beheer. 

Die selfaktualiserende individu word deur persoonlike doelwitte, wat bevredigend en betekenisvol 

is, gemotiveer. Dit staan met groeimotiewe in verband. Eerder as om net op die bevrediging van 

basiese behoeftes, soos eet en slaap, wat spanning sal verlaag te konsentreer, wil die 

selfaktualiserende individu spanning verhoog deur nuwe, uitdagende en diverse ervarings. Die 

selfaktualiserende individu se motiveringslewe verskil nie net op kwantitatiewe wyse nie, maar ook 

kwalitatief van ander individue s'n. Die individu strewe nie net meer in die gewone sin van die 

woord nie, maar strewe na groei in en uitdrukking van haar persoonlikheid en volwassenheid al 

beteken die ontwikkeling 'n verhoging in spanning. 

Die individu fokus gewoonlik sterk op 'n taak, roeping of beroep buite haarself. Dit is nie 

noodwendig 'n taak wat sy sou verkies om te verrig nie, maar haar verantwoordelikheidsin noop 

haar om die taak te voltooi. Sy verrig nie 'n taak vir geld, roem of mag nie, maar omdat dit haar 

groeimotiewe vervul, haar vaardighede uitdaag en ontwikkel asook haar sin van wie en wat sy 

verteenwoordig definieer. Haar lewe is ook nie net om haarself gesentreer nie, maar sy raak by 
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ander sfere soos werk, studies, familie, belangstellings, politiek of geloof betrokke. Dit dui op 

selfuitbreiding wat rigting aan die individu se lewe verskaf en aantoon dat sy buite haarself kan 

funksioneer. 

Toekomsgerigtheid is 'n belangrike motiveringseienskap van die geestesgesonde individu. So 'n 

individu het gewoonlik 'n taak of individu wat vir haar in die toekoms wag of 'n sin wat in die 

toekoms vervul sal word. Die individu het iets om nate strewe of'n toekomstige doel wat bereik 

moet word wat haar gedrag motiveer en wat ook in verband met haar oorkoepelende 

lewensfilosofie gebring kan word. Dit impliseer ook weereens dat die individu haarselfvergeet en 

op iets buite haarself fokus. 

4.6.2 Interpersoonlik 

Die geestesgesonde individu is daarvan bewus dat sy 'n rol vertolk, maar sy is terselftertyd bewus 

van haar ware innerlike self Sy pro beer nie om haarself of ander om die bos te lei nie. Haar sosiale 

aanpassing word deur twee tipes verhoudings met ander gekenmerk: 

• Die vermoe tot intimiteit: Deur liefde vir familielede of boesemvriende is die 

geestesgesonde individu tot intimiteit in staat. 

• Die vermoe om deernis te toon: Sy kan ook 'n sekere afstand handhaaf deur nie 

besitlik teenoor ander individue op te tree nie. Dit dui op haar respek en waardering 

vir alle individue, dit wil se haar vaardigheid om deernis met die mensdom, ongeag 

hulle waardes en houdings, te he. 

Die selfaktualiserende individu het 'n kleiner vriendekring omdat die tipe vriendskap wat sy bied 

baie tyd en aandag verg. Sy toon dieper en inniger interpersoonlike verhoudings as ander 

individue. Sy neig om vriendelik of ten minste geduldig met die meeste individue te wees, maar 

kan tog ander se gedrag interpreteer. Daarvolgens kan sy hard teenoor skynheilige, pretensieuse, 

bombastiese of verwaande individue reageer. Tog diskrimineer sy nie op grond van klas, 

opvoeding, politieke oortuiging, ras ofkleur nie. Sy poog om van enige individu, ongeag hierdie 

verskille, te leer sonder om superieur op te tree. Aile individue word egter nie onvoorwaardelik 

gelyk gestel nie. Eerder as om op grond van genoemde faktore te diskrimineer, diskrimineer die 

selfaktualiserende individu ander op grond van karakter, vaardighede en talente. Sy beoordeel 
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ander dan ook in terme van haar eie selfbeeld. Sou daar dan 'n verandering in haar selfbeeld intree, 

sal daar 'n ooreenstemmende verandering intree in hoe sy ander waarneem. 

Hierdie individu word gekenmerk deur die aanvaarding vir en verdraagsaamheid teenoor die 

menslike aard in die algemeen. Daar is 'n diep gevoel van identifikasie, simpatie en toegeneentheid 

teenoor die mensdom by haar teenwoordig. Daarom toon sy dan ook 'n daadwerklike behoefte om 

ander te help. Sy sal gewoonlik ook in situasies waar die uitdrukking van haar gevoelens ander sal 

seermaak of in onbeduidende situasies haar gevoelens vir haarselfhou. Omdat humor 'n belangrike 

deel van haar persoonlikheidsamestelling is en sy vir haar eie tekortkomings kan lag sal sy ook nie 

altyd poog om aan ander se verwagtings te voldoen nie. 

Privaatheid en onafhanklikheid van die gemeenskap is tog vir die individu belangrik. Sy kan aileen 

en afgesonder wees sonder om ongemaklik daaroor te voel. Inteendeel, sy geniet dit meer as die 

gewone individu. Sy is nie so afhanklik van die ondersteuning en goedkeuring van ander soos die 

gemiddelde individu nie. Ten opsigte van die bevrediging van haar groeimotiewe is sy ook nie so 

afhanklik van die fisiese en sosiale omgewing waarbinne sy funksioneer nie. Dit beteken dat sy 

haarself kan losmaak van stormagtige en ongemaklike situasies met ander individue en dit met 

kalmte, objektiwiteit en waardigheid hanteer. Sy is egter oop vir ervarings uit die omgewing en 

tree nie verdedigend daarteenoor op nie. As gevolg hiervan tree sy positief, toekomsgerig en 

konstruktiefteenoor die omgewing op. 

4.7 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is verskeie persoonlikheidsteoriee vanuit die groeisielkundeperspektief 

bespreek en stap 3 van fase 1 van die navorsingsmetode is uitgevoer. Binne elke teorie is daar op 

die basiese aannames, die struktuur en ontwikkeling van persoonlikheid, die geestesgesonde 

persoonlikheid en die besondere teoretikus se beskouing oor geestesgesondheid versus 

psigopatologie gefokus. Aspekte of idees eie aan elke teorie het ook aandag geniet en laastens is 

elke teorie vanuit die beskikbare literatuur geevalueer. Vanuit die analitiese paradigma is op die 

analitiese teorie van Carl Jung gefokus. Die holistiese teorie van Gordon Allport, Abraham 

Maslow se selfaktualiseringsteorie en die selfkonsepteorie van Carl Rogers is vanuit die 

humanistiese paradigma bespreek. Laastens is op Viktor Frankl se eksistensiele teorie binne die 

eksistensiele paradigma gefokus. Vanuit hierdie persoonlikheidsteoriee is 'n persoonlikheidsprofiel 



230 

ontwikkel van wat 'n geestesgesonde persoonlikheid verteenwoordig. In hoofstuk 5 sal die 

navorsingsontwerp van die operasionele ondersoek bespreek word. 
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HOOFSTUK5 

OPERASIONELE ONDERSOEK 

In hoofstuk 1 is die wetenskaplike agtergrond vir die navorsing verskaf In hoofstukke 2 tot 4 is 

fase 1 van die navorsingsmetode, naamlik die verskaffing van die teoretiese onderbou, afgehandel. 

In hierdie hoofstuk word die stappe in die operasionele ondersoek bespreek. Dit verteenwoordig 

fase 2, stappe 1 tot 7 van die navorsingsmetode (raadpleeg 1.7.2:21-24). 

5.1 STAP 1: STEEKPROEFTRE~NG 

Ten einde homogeniteit in die steekproefte verseker, is die volgende parameters gei:dentifiseer 

waaraan die respondente moes voldoen: 

• 'n B-graad het of aansienlike loopbaanvordering toon. Soos dit uit die literatuur 

(raadpleeg 2.7.2.1 (c):53) duidelik is, beteken 'n beter kwalifikasie en/of goeie 

loopbaanvordering 'n toename van werkende moeders tot die werkmag. Dit impliseer 

dat sy 'n ingesteldheid toon om haar opvoedkundige kwalifikasie ofloopbaanvordering 

deurlopend te benut. Hierdie ingesteldheid kan die mate van rolkonflik wat sy ervaar 

bei:nvloed. Die navorser wil hierdie moontlikheid ondersoek. 

• Werk in die veld waarin sy tersiere opleiding (indien sy wei daaroor beskik) ontvang 

het. Dit sluit by die eerste parameter aan om die ingesteldheid soos hierbo genoem, 

te ondersoek. 

• Getroude huwelikstatus ten tye van die onderhoud het. Ondersteuning deur die 

eggenoot is 'n belangrike veranderlike in die mate waarin die werkende moeder 

rolkonflik ervaar. Die aanname word dus gemaak dat enkelmoeders se hantering van 

rolkonflik van die van die getroude moeder sal verskil. Om homogeniteit te verseker 

is dan net op getroude werkende moeders gefokus. 

• Terugkeer werk toe binne ses maande na die geboorte van haar eersteling. Dit 

impliseer dat die kind in die sorg van buite-individue geplaas word. 

• Tussen die ouderdomsgroep 28 tot 38 jaar val. Soos uit die literatuur (raadpleeg 
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2.7.2.1 (b):52-53) duidelik is, neig meer vrouens om op 'n later ouderdom kinders te 

kry sodat hulle hul beter kan kwalifiseer of in hulle loop bane kan vorder. 

• Binne Pretoria en onmiddellike omgewing werksaam is. Die parameter is slegs vir 

praktiese redes bygevoeg, om die toeganklikheid van die respondente vir die navorser 

te verseker. 

• Slegs eenkind ten tyevan die onderhoud het. Die literatuur (raadpleeg 3.1.3.2:97-99) 

dui aan dat die moeder met minder kinders meer geneig sal wees om te werk. 

'n Bekende aanbieder van voorgeboorteklasse in Pretoria is genader vir 'n afspraak. Tydens die 

afspraak het die navorser die doel van die navorsing aan haar verduidelik en haar hulp gevra in die 

identifisering van potensiele respondente in die Pretoria omgewing. Vyf en twintig individue is uit 

die aanbieder se rekords geldentifiseer wat moontlik aan die parameters, soos hierbo uiteengesit, 

voldoen. Elf van die potensiele respondente is telefonies gekontak. Tydens die telefoongesprek 

het die navorser die volgende uitgeklaar: 

• Dat die potensiele respondent se naam en telefoonnommer van die aanbieder van die 

voorgeboorte klasse verkry is (die doel hiermee was om die kredietwaardigheid van 

die navorser te verhoog). 

• Die doel van die navorsing. Dit wil se, dat die navorsing oor die geestesgesondheid 

van die werkende moeder gedoen word, en dat die data deur middel van 'n onderhoud 

ingesamel word. 

• Op hierdie punt het die navorser vasgestel of die potensiele respondent aan die 

parameters, soos hierbo uiteengesit, voldoen. 

• Indien die potensiele respondent nie aan die eienskappe voldoen het nie is sy 

bedank vir haar tyd en is die telefoongesprek getermineer. 

• Indien die potensiele respondent wei aan die eienskappe voldoen het, is met die 

volgende stappe voortgegaan. 

• Die doel van die telefoonoproep, met ander woorde die potensiele respondent se 

deelname aan 'n individuele onderhoud, wat oor die geestesgesondheid van die 

werkende moeder sal handel, is gevra. 

• Wat die onderhoud sal behels is kortliks verduidelik- dat dit op band opgeneem sal 

word, dat die inligting vertroulik hanteer sal word en hoe lank die onderhoud sal duur. 
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Een respondent was onwillig om aan die navorsing deel te neem, en die navorser het by tien 

afsprake volstaan. Sodra die respondent tot die onderhoud ingewillig het is die tyd en plek 

afgespreek. Sover moontlik het die navorser na 'n stil, gemaklike onderhoudomgewing gestreef, 

maar as gevolg van haar athanklikheid van die respondent se deelname aan die navorsing het die 

navorser haar deur wat vir die respondent gerieflik sou wees, in terme van beide die tyd en plek, 

laat lei. 

5.2 STAP 2: METINGSINSTRUMENT 

In hierdie navorsing vorm die ongestruktureerde onderhoud die metingsinstrument. Die navorser 

is as onderhoudvoerder deel van die navorsingsproses deurdat sy die metingsinstrument 

verteenwoordig. Die rol van die navorser is nie om as terapeut op te tree nie, maar wel as 

empatiese luisteraar. Benewens hierdie rol kan die respondent ook sterk met die navorser 

identifiseer omdat haar eie ervarings ook in die navorser se beleweniswereld voorkom. Om hierdie 

rede word rapport ook makliker bewerkstellig. Die onderhoud is ongestruktureerd en die navorser 

het haar deur die ervarings in die respondent se beleweniswereld laat lei. Alhoewel die 

voorbereiding van spesifieke vrae nie nodig was nie, het die onderhoud tog sekere voorbereiding 

en ontwikkeling in terme van die inleiding, onderhoudliggaam en afsluiting asook die 

mikrovaardighede betrokke, geverg. 

5.2.1 Inleiding van onderhoud 

As gevolg van die ongestruktureerdheid van die onderhoud, het die inleiding van die onderhoud 

spesiale aandag geverg. Alhoewel sekere sake soos die opname op band en die vertroulikheid van 

inligting kortliks met die eerste kontak uitgeklaar is, was die navorser van mening dat die 

belangrikheid van hierdie aspekte, die herhaling daarvan in die inleiding regverdig het. Hierdeur 

is gepoog om die respondent op haar gemak te stel en sodoende rapport met die 

onderhoudvoerder te bewerkstellig. Die doel van die onderhoud en die navorser se rol is ook 

uitgeklaar en deur die eenvormige inleiding is gepoog om die betroubaarheid van die navorsing 

te verhoog: 

Baie dankie (respondent se naam) vir die geleentheid om met jou te 

gesels. Ek is tans besig met my doktorale navorsing oor die 
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geestesgesondheid van die werkende moeder, en spesifiek die moeder met 

haar eerste baba. Aangesien ek ook twee baie jong kinders het is dit vir 

my 'n onderwerp wat baie na aan my eie hart le. As deel van my navorsing 

gaan ek 'n aantal onderhoude met werkende moeders voer om uit te vind 

hoe hulle voel oor hulle rol as nuwe moeder, werkende vrou en eggenoot. 

Omdat dit 'n redelike lang onderhoud is wat ongeveer 'n uur en 'n halfkan 

duur, en ek nie alles wat gese gaan word so vinnig sal kan neerskryf nie 

maak ek gebruik van 'n bandopnemer sodat die hele onderhoud later 

getranskribeer kan word. Dit sal die verwerking van die resultate vir my 

baie vergemaklik. Ek wil jou op hierdie punt net weer eens verseker dat 

jou eie naam glad nie aan die onderhoud self gekoppel sal word nie. Dit 

sal dus nie moontlik wees vir iemand om jou uit die onderhoudinligting 

te identifiseer nie. Daarom wil ek jou uitnooi om gemaklik te wees en 

vrylik te gesels. Alhoewel ek die term onderhoud gebruik, is dit meer 'n 

gesprek waar ek wil he dat jy jou gevoelens en belewenisse met my deel. 

Ek sal gedurende die onderhoud soms kort notas maak oor goed waarna 

ons later moontlik kan terugkom. Op hierdie punt wil ek jou vra of jy 

enige vrae het? (Beantwoord enige vrae). Ek wil dan graag he dat jy begin 

deur vir my te vertel hoe jy die hele situasie vandat jy uitgevind het dat jy 

swanger is met j ou eersteling tot nou toe beleef het. 

Die laaste sin dien as uitnodiging aan die respondent om oor haar ervarings te praat en was die 

enigste struktuur wat die navorser binne die onderhoud gebied het. Omdat die inleiding slegs 'n 

verbale oordrag van inligting verteenwoordig, is geen mikrovaardighede hier betrokke nie. 

5.2.2 Onderhoudliggaam 

Behalwe vir die inleiding en afsluiting van die onderhoud, poog die navorser om minimaal in die 

onderhoudsproses in te meng en toe te laat dat die respondent se ervarings spontaan tot uiting 

kom. Dit is op die klientgesentreerde benadering van Carl Rogers gegrond (Kirschenbaum & 

Henderson, 1989; Rogers, 1942; Thorne, 1992). In ooreenstemming hiermee is die volgende 

mikrovaardighede benut: 
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• Konsentrasie op inhoud. 

• Konsentrasie op emosies, gevoelens, belewenisse en ervarings. 

• Refleksie van emosies en gevoelens. 

• Vra van oop vrae (slegs indien die respondent onwillig is of 'n onvermoe toon om 

ervarings uit haar beleweniswereld aan te bied). 

• Gebruik van minimum aanmoediging soos stiltes, uhm. 

• Gebruik van byvoorbeeld die volgende om te reflekteer of om op 'n indirekte wyse 

data wat nog nie vrywillig aangebied is nie te bekom: 

• "Ek kan dink ... " 

• "Ek hoor ... " 

• "Lyk my ons praat hier van ... " 

• "Hoor ek jou reg as jy se ... " 

Terselftertyd poog die navorser om die volgende te vermy: 

• Konsentrasie op prosesse. 

• Konsentrasie op eie emosies, gevoelens, belewenisse en ervarings. 

• Gebruik van sinsnedes soos "Ek weet presies hoe jy voel" aangesien dit die fokus van 

die respondent na die navorser verskuif. 

5.2.3 Afsluiting van onderhoud 

Die onderhoud word op die geskikte oomblik afgesluit. Dit behels dat die respondent sowel as die 

navorser met die data wat aangebied is, tevrede is. Dit is van kardinale belang dat geen saak, 

voortspruitend uit die onderhoud, onafgehandel bly nie. Die respondent word bedank vir haar 

deelname en daar word bevestig dat die resultate van die navorsing op 'n latere stadium aan haar 

bekend gemaak sal word. 

5.3 STAP 3: ONDERHOUDPROEFLOPIE 

Beide die navorser en promotor het dit nodig geag om die navorser se onderhoudvaardighede te 

evalueer en waar nodig te verbeter ten einde die kwaliteit en geldigheid van die navorsing te 

verhoog. Die navorser het 'n vriendin genader wat aan die parameters, soos in punt 5. 1, op bladsye 
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231-232 uiteengesit, voldoen vir deelname aan die onderhoud. In terme van plek, tyd en die 

prosedure tydens die onderhoudvoering is die proeflopie so na moontlik op die werklike data

insameling gesimuleer. Die onderhoud is op band opgeneem. 

Die promotor en navorser het saam na die band geluister waartydens die navorser se 

onderhoudvaardighede geevalueer is en tekorte aangespreek is. Omdat die respondent in hierdie 

. geval 'n vriendin van die navorser is en dit die oordrag van data kan kontamineer, het die 

proeflopie nie deel van die finale aantal onderhoude uitgemaak nie. 

5.4 STAP 4: DATA-INSAMELING 

Aangesien die respondente bedags werk was die navorser meestal genoodsaak om afsprake vir na 

werksure te maak. Die navorser het ook die meeste respondente by die huis besoek waar haar 

eggenoot en kind teenwoordig was. Dit het nie die optimale omstandighede vir die onderhoud 

verteenwoordig nie, maar aangesien die navorservan die respondent se deelname en data afhanklik 

is het sy haar by die gerief van die respondent berus. Daar is gepoog om vir die 

steuringsveranderlikes voorsiening te maak. Indien daar onderbrekings tydens die onderhoud was, 

het die navorser die bandopnemer afgesit en die respondent verseker dat sy welkom is om aan die 

"probleem" aandag te gee. Terselftertyd het die navorser notas gemaak van wat laaste bespreek 

is, sodat die gesprek daar hervat kan word en belangrike data nie verlore gaan nie. 

Voor die aanvang van die onderhoud is die respondent gevra om 'n kort vraelys met die volgende 

inligting te voltooi: naam, kontaknommer, ouderdom (self), ouderdom (kind), geslag van kind, 

kraamverloftydperk, tydperk reeds werkend na kraamverlof, postitel, kwalifikasie en 

huweliksdatum. Die inligting word tydens die data-ontledingstap gebruik om 'n biografiese profiel 

van die respondente te ontwikkel en moontlike ooreenkomste en verskille in die respondente se 

beleweniswerelde op grond van die biografiese profiele uit te wys. 

Met inagneming van die beperkings ten opsigte van die plek waar die onderhoud gevoer is, het die 

navorser tydens die fisiese data insameling gepoog om by die metingsinstrument, te hou (raadpleeg 

5. 2:23 3-23 5). Alhoewel daar tydens die inleiding van die onderhoud melding van tydsduur van een 

en 'n halfuur gemaak is, het die kommunikasievaardighede en vlak van ervaring in die veld van die 

navorsing 'n wesentlike invloed op die tydsduur van die individuele onderhoude gemaak. Die 
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navorser het haar nie by 'n spesifieke tydsduur bepaal nie, maar haar deur die respondent laat lei. 

Dit het daartoe gelei dat die onderhoude wesentlik in lengte verskil het. Orndat die data in die 

vorrn van woorde ingesarnel is, is dit dan ook kwalitatief van aard. 

5.5 STAP 5: DATA-ONTLEDING 

Die opgeneernde onderhoude is woordeliks getranskribeer ten einde die verwerking daarvan te 

vergernaklik. Dit sluit aan by Kirschenbaum en Henderson (1989:217) se kornrnentaar dat 

opgeneernde onderhoude wat getranskribeer is die klassifisering van die respondent se response 

in sinvolle kategoriee rnoontlik rnaak. Die stappe wat in die ontleding van die getranskribeerde 

onderhoude gevolg is, sal nou in rneer detail bespreek word en stern breedweg met die volgende 

stappe van Bogdan en Biklen (1992: 176-177) ooreen: 

1 N ornrner bladsye, gewoonlik op so 'n wyse dat soortgelyke data byrnekaar sorteer kan 

word. 

2 Werk sisternaties deur data en ontwikkel'n voorlopige lys van kodes. 

3 Nornrner kodes of ontwikkel afkortings daarvoor. 

4 Kodeer data-eenhede, byvoorbeeld woorde, sinne of paragrawe, op grond van die 

ontwikkelde kodelys. 

5 Kategoriseer kodes. 

6 Nornrner kategoriee of ontwikkel afkortings daarvoor. 

7 Kategoriseer data-eenhede. 

8 Sorteer data volgens kategoriee. 

5.5.1 Nommer bladsye en lyne 

Nornrnering van die bladsye is belangrik sodat die data van elke afsonderlike onderhoud met 

verloop van die data-ontleding en datarapportering byrnekaar gesorteer kan word. So is unieke 

bladsynornrners dan aan elke onderhoud toegeken. Byvoorbeeld onderhoud A se bladsynornrners 

strek van Al tot A13 en onderhoud E se bladsynornrners van E1 tot E20. Vervolgens is elke lyn 

in elke onderhoud wat data bevat genornrner. Vir elke onderhoud het die eerste datalyn met 

nornrner een begin. Dit is met behulp van die program Wordperfect V 6.1 (1994) gedoen. 
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5.5.2 Ontwikkel kategoriee en kodes 

In die navorsing is die uitgebreide literatuurstudie eerste afgehandel en die navorser kon dus voor 

die werklike data-ontleding bepaal watter aspekte sy uit die onderhoude kan verwag. Daarom is 

daar in teenstelling met wat Bogdan en Biklen (1992: 176-177) in stap 2 aanbeveel (raadpleeg 

5. 5 :23 7) nie deur die data gewerk vir die ontwikkeling van kodes nie, maar deur die 

literatuurstudie. Dit het dan ook 'n aanpassing van die ander stappe vereis, alhoewel die bree 

denkrigting van die proses gevolg is. 

Uit hoofstukke 2 tot 4 is eerstens die kategorie roldinamika met rolkonflik as kode gei:dentifiseer, 

omdat rolkonflik 'n sentrale tema tot die navorsing is. Verdere kategoriee wat gei:dentifiseer is sluit 

die organisasie- en werksfeer, familiesfeer en persoonlikheid in, in ooreenstemming met die 

doelwitte van die navorsing. Die integrasie aan die einde van hoofstuk 2 en 3 en asook die 

bespreking van die persoonlikheidsprofiel aan die einde van hoofstuk 4 het as belangrike bronne 

vir die identifisering van die kodes gedien. Relevante kodes is dan ook uit die literatuur onder die 

individuele kategoriee, geklassifiseer. Die navorser wou egter nie net op die lewensfeeraspekte in 

die data-ontleding konsentreer nie, maar ook op hoe die respondent hierdie aspekte, wat ervarings 

in haar beleweniswereld verteenwoordig, op 'n dieper vlak beleef. Daarom is emosie as kategorie 

bepaal en het die navorser verskeie emosies wat sy in die onderhoud kon verwag as kodes 

gei:dentifiseer. Hierdie kodes is tydens die werklike data-ontleding aangepas en verfyn namate die 

navorser nuwe en/of alternatiewe emosies, soos die respondent daaraan uiting gegee het, 

teegekom het. 

Onderhoudsaspekte is ook as 'n proseskategorie bepaal met kodes soos tyd en verwyderd van self 

Du Toit (1974:54) dui aan dat woorde soos "ja, wel" soms gebruik word om tyd te wen wanneer 

daar onsekerheid en angs is. Verder dui woorde soos "'n" op verwydering, byvoorbeeld in die 

geval van hierdie navorsing kon die respondent verwyderd van 'n spesifieke emosie staan omdat 

sy nog nie gereed is om dit bewustelik in haar beleweniswereld te erken ofte verwerk nie. Hierdie 

kategorie en die kategoriee wat vervolgens verduidelik gaan word is nie noodwendig spesifiek in 

die rapportering en interpretasie van die data bespreek nie. Dit dien hoofsaaklik as hulpmiddel vir 

die navorser om haar insig te verdiep en die interpretasie van die ander relevante kategoriee te 

verbeter. 
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Op grond hiervan is dan ook die volgende kategoriee, met hulle relevante kodes, ontwikkel: 

swangerskap, geboorte, borsvoed, liggaamlik en dagsorg. Hierdie kategoriee verteenwoordig 

spesifieke konteksaspekte ten opsigte van die tema van die navorsing en dien ook as hulpmiddel 

om ander kategoriee aan spesifieke insidente en tydraamwerke te koppel. Deurlopend is toepaslike 

afkortings vir die kategoriee en kodes ontwikkel om die maklike herkenning daarvan, die data

ontleding en die rapportering van die data te fasiliteer. Die lys van kategoriee en kodes is in Bylae 

A vervat en het dan in die finale instansie as 'n "masker" gedien waarmee die data vergelyk is. 

5.5.3 Ontleed data 

Du Toit ( 197 4:41) no em in die ontleding van response op 'n Tematiese Appersepsie Toets die 

volgende: 

As gevolg van die poging om die gevoelswaarde van 'n woord of sinsnede 

te bepaal, word soms hierna verwys as 'n woord-vir-woord-ontleding. Dit 

is egter misleidend. Daar word net aan afsonderlike woorde besondere 

aandag gegee wanneer dit 'n beduidende aksent aan die inhoud kan gee. 

Die analise geskied net so dikwels sin vir sin, en soms van die vertelling 

as geheel. Dit is wel altyd 'n poging om deur te dring tot wat werklik gese 

is soos dit in die sin ofvertelling uitkom. Hiervoor is alles wat gese word 

van betekenis. 

Dit is dan ook binne hierdie raamwerk wat die navorser die ontleding van die data hanteer het. 

Elke onderhoud is afsonderlik woord-vir-woord deurgewerk en waar toepaslik is kodes aan 

afsonderlike woorde gekoppel. Soms is kodes egter aan sinne ofvertellings as geheel gekoppel. 

Deurlopend is die lys van kategoriee en kodes as masker gebruik. V erder het die navorser 

kommentaar rondom 'n spesifieke vertelling in 'n onderhoud bygevoeg wat haar indrukke op 

daardie stadium weergee sodat dit nie verlore gaan nie. 

5.5.4 Valideer data-ontleding 

Sielkundiges in die veld van sielkunde en bedryfsielkunde het op 'n steekproefbasis van die 

onderhoude gekontroleer om te verseker dat die navorser die data korrek gekategoriseer en 
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gekodifiseer het. Hulle het grootliks met die navorser oor die korrektheid waarmee data 

gekategoriseer en gekodifiseer is, asook met die wyse van data-ontleding, saamgestem. Sodoende 

is die geldigheid van die navorsing verhoog. 

5.6 STAP 6: RAPPORTERING VAN RESULTATE 

Die data word waar moontlik visueel aangebied sodat die Ieser in 'n kort tyd die essensie van die 

resultate kan absorbeer. Maar aangesien die operasionele ondersoek op kwalitatiewe navorsing 

gebaseer is kan die gebruik van uitgebreide teks nie vermy word nie en is dit aangewend om 

eerstens die visuele materiaal en tweedens data wat nie visueel aangebied kan word nie, te 

verduidelik. 

5.6.1 Biografiese data 

Die doel met die rapportering van die biografiese data is om die respondente binne 'n bepaalde 

konteks vir die Ieser te plaas. Die rapportering is op die data gebaseer soos ingesamel in die kort 

vraelys wat die respondente gevra is om voor die onderhoud in te vul (raadpleeg 5.4:236). Die 

gemiddelde ouderdom van die respondente sowel as die van die kinders is verskaf asook die 

omvang van die ouderdomme. Inligting word ook verskaf oor die kwalifikasies; verskillende 

beroepe waarin die respondente hulle bevind, omvang van die tyd reeds werksaam ten tye van die 

onderhoud en kraamverloftydperk. 

5.6.2 Frekwensietabel 

Die frekwensie waarmee elke kode in elke afsonderlike onderhoud voorgekom het is genoteer. 

Hierdie frekwensie tabel is slegs as werkdokument gebruik in die rapportering van data. Waar 

toepaslik is data in volgorde van die respondent wat in 'n spesifieke veranderlike die hoogste 

frekwensie tot die wat die laagste frekwensie getoon het, gerapporteer. 

5.6.3 Rapportering van data 

Daar is tussen die volgende tipes rolkonflik onderskei: moederrol en werkrol; moederrol enrol as 

eggenote; moederrol en eie tyd; rolkonflik tussen meervoudige rolle. Die data oor rolkonflik is in 
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tabelformaat aangebied, waar elke tipe rolkonflik in 'n afsonderlike tabel gerapporteer is. In elke 

tabel is die respondente, wat die betrokke tipe rolkonflik ervaar het, in alfabetiese volgorde 

behandel. 

'n Gedeeltelik geordende meta-matriks is gebruik in die rapportering van loopbaanorientasie en 

vergoeding. Die respondente is in alfabetiese volgorde behandel. 'n Tegniek wat gebruik is om 

betekenis ten opsigte van die twee afsonderlike veranderlikes, loopbaanorientasie en vergoeding, 

te genereer, is samevoeging van data wat bymekaar hoort. Hierdeur is gepoog om die veranderlike 

beter te verstaan deur saamgroepering en konseptualisering van data wat soortgelyke eienskappe 

toon. Die verband tussen die veranderlikes is ook as tegniek aangewend om te bepaal of die 

verb and positief of negatief is. 

Werkeise, -hoeveelheid, -ure en -onderbreking is as uitgebreide teks gerapporteer. Weer eens is 

die respondente in alfabetiese volgorde behandel. Die tegniek wat hier toegepas is om betekenis 

tussen die verskillende veranderlikes te genereer is teenstelling en vergelyking. Die veranderlikes 

is teenoor mekaar gestel en met mekaar vergelyk om die effek daarvan op die respondent te 

bepaal. 

Die beskrywende meta-matriks wat gebruik is om die ondersteuning deur betekenisvolle ander aan 

die respondent aan te dui, is volgens geval en tyd georden. Die respondent wat die meeste 

ondersteuning, hetsy positief of negatief, ontvang het, is eerste in die matriks behandel. Die tyd 

wat die ondersteuning ontvang is, is ook verdeel in die swangerskap-, geboorte-, 

kraamverloftydperk asook laastens die tyd wat die respondent weer na kraamverlofwerksaam is. 

Die tegnieke wat hier vir die generering van betekenis toegepas is, is telling en samevoeging. Die 

data is ook verder verdeel in tydperiodes, ten einde die onderskeid daartussen duideliker te maak. 

Die persoonlikheid van elke respondent is ook in alfabetiese volgorde in die vorm van uitgebreide 

teks beskryf Die formaat wat vir die uitgebreide teks gevolg is, is dieselfde as die van die 

persoonlikheidsprofiel wat in hoofstuk 4, punt 4.6, op bladsye 223 tot 229 ontwikkel is. Die 

tegnieke wat hier toegepas is, is notering van temas en patrone. Binne die konteks van 

persoonlikheid is verskillende patrone gei:dentifiseer waardeur 'n groot aantal aanvanklik 

afsonderlike stukke data gei:ntegreer kon word. 



242 

5.7 STAP 7: INTERPRETASIE VAN DATA 

Die data oor die tipes rolkonflik, loopbaanorientasie en vergoeding, werkeise, -hoeveelheid, -ure 

en -onderbreking asook ondersteuning deur betekenisvolle ander is volgens die relevante literatuur 

in hoofstukke 2 en 3 gei:nterpreteer. Die beskrywing van die respondent se 

persoonlikheidsfunksionering is volgens die persoonlikhiedsprofiel wat in hoofstuk 4, punt 4. 6, op 

bladsye 223 tot 229 ontwikkel is, gei:nterpreteer. Dit beteken dat elke respondent se intra

persoonlike (in terme van die kognitiewe, affektiewe en konatiewe aspekte) asook haar 

interpersoonlike funsionering gei:nterpreteer is. Hieruit kon afgelei word in watter mate die 

respondent se persoonlikheidprofiel ooreenstem met dit wat 'n geestesgesonde persoonlikheid 

verteenwoordig. Hiervolgens is die mate waartoe haar geestesgesondheid die rolkonflik wat sy 

ervaar, gei:nterpreteer. 'n Gesamentlike interpretasie van die geestesgesondheid van al die 

respondente, tesame met die mate waartoe hulle rolkonflik ervaar is verder aangebied. 

5.8 HOOFSTUKSAMEVATTING 

Die doel van hierdie hoofstuk was om in detail te verduidelik wat in die operasionele ondersoek 

van hierdie navorsing plaasgevind het. Dit behels die uitvoering van fase 2 van die 

navorsingsmetode soos in hoofstuk 1 (raadpleeg 1.7.2:21-24) uiteengesit is. In hierdie hoofstuk 

is verduidelik wat die parameters is waaraan die respondente vir die navorsing moes voldoen, en 

hoe die steekproeftrekking geskied het. Die onderhoud wat as metingsbattery gebruik is, is 

volledig behandel waarna verduidelik is dat 'n onderhoudproeflopie noodsaaklik was om die 

navorser se onderhoudvaardighede te evalueer. Hoe die data ingesamel is, is ook beskryf Die hele 

proses van data-ontleding is vervolgens behandel, waarna die wyse waarop die rapportering en 

interpretering van die resultate geskied het, beskryf is. 

In die volgende hoofstuk word in ooreenstemming met fase 2, stappe 6 en 7 van die 

navorsingsmetode die resultate van die navorsing gerapporteer. Dit word ook volgens die 

toepaslike literatuur in hoofstukke 2, 3 en 4 gei:nterpreteer. 
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HOOFSTUK6 

RESULT ATE 

In ooreenstemming met fase 2, stappe 6 en 7 van die navorsingsmetode (raadpleeg 1.7.2.6 & 

1. 7 .2. 7:23-24) word die resultate van die navorsing in hierdie hoofstuk gerapporteer. Die resultate 

word in die vorm van visuele matrikse en tabelle, en in uitgebreide teks aangebied. Die hoofstuk 

begin met 'n beskrywing van die biografiese data van die respondente. Dit sal gevolg word deur 

die rapportering van die resultate in die volgende kategoriee, naamlik rolgedrag; organisasie- en 

werksfeer; familiesfeer en persoonlikheidsfunksionering. Laastens sal die mate van rolkonflik wat 

in die verskillende sfere voorkom in verband gebring word met die persoonlikheidsfunksionering 

van die respondente. Hierdeur sal gepoog word om te bepaal ofhaar persoonlikheidsfunksionering 

die respondent in staat stel om rolkonflik makliker te hanteer. 

6.1 BIOGRAFIESE DATA 

Die biografiese data soos hier gerapporteer word, weerspieel die data ten tye van die 

onderhoudvoering en het ten doel om die res van die hoofstuk vir die leser in konteks te plaas. Die 

gemiddelde ouderdom van die tien respondente is 31 jaar met die jongste respondent 28 jaar en 

die oudste 36 jaar. Nege respondente beskik oor ten minste 'n voorgraadse kwalifikasie. Die een 

respondent wat oor geen kwalifikasie beskik nie, het haarself in haar loopbaan bevorder van 'n 

sekretaresse tot 'n nasionale administrasiebestuurder. Daar is 'n psigometris, prokureur, veearts, 

mediese dokter, twee navorsers en vier bestuurders onder die respondente. Drie van die 

respondente is aileen of in vennootskap in 'n praktyk werksaam. As die tipe beroepe van die 

respondente in verband met bulle ouderdom gebring word stem dit ooreen met Lerner (1994:23) 

en Lubin (1987:39) se siening soos reeds bespreek is (raadpleeg 2.7.2.1 (b):52). 

Die gemiddelde ouderdom van die respondente se kinders is 11,5 maande met die jongste vyf 

maande en die oudste kind 21 maande. As in ag geneem word met die feit dat net onderhoude met 

moeders met hul eerste kind gevoer is, is hierdie respondente onderworpe aan Leifer (1980:60) 

se redenasie dat die byvoeging van die moederrol 'n tyd van betekenisvolle emosionele 
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omwenteling is (raadpleeg 3.1.3.1:95). Gray, Lovejoy en Piotrkowski (1990:339) se mening soos 

in 3 .1.3 .2, op bladsy 97 bespreek, is dat jong kindertjies meer aandag as ouer kinders vereis en dat 

ouers met 'njong kind met meer werk- en familie-eise oorval word as op enige ander tyd in hulle 

lewens, is dan ook op hierdie respondente van toepassing. 

Toe die onderhoude gevoer is het die respondente gewissel van die wat een maand werksaam was 

mi kraamverlof tot die wat reeds 18 maande werksaam. Die respondente wat in hulle eie praktyk 

werksaam is, is gekenmerk deur geen of'n maksimum van ses weke kraamverlof Die oorblywende 

respondente het tussen drie en vyf maande kraamverlof gehad. 

As die tipe beroepe van die respondente in verband met die parameters vir die steekproef van 

hierdie navorsing gebring word (raadpleeg 5.1:231-232) voldoen al die respondente en hulle 

eggenote aan Voydanoff (1984: 1 09) se definisie van dubbelloopbaangesinne (raadpleeg 2.3:32-

34). 

6.2 FREKWENSIETABEL 

Die doel van hierdie tabel is om die frekwensie waarmee die verskillende kodes in elk van die 

onderhoude voorkom, aan te dui. Die totale frekwensie vir elke kode word ook aangedui. Die 

navorser het dit nodig geag ten einde die belangrikheid van sekere aspekte en emosies te bepaal. 

Die frekwensietabel is slegs as 'n werkdokument beskou en vorm daarom nie deel van die werklike 

rapportering van die resultate nie, en word as Bylae B aangeheg. 

6.3 ROLKONFLIK 

Die navorsing dui aan dat rolkonflik beduidend by al die respondente gemanifesteer het. Die 

respondente het groot mate van rolkonflik getoon tussen hulle rolle as werknemer en die as 

moeder. Sekere respondente het ook rolkonflik getoon tussen hulle onderskeie rolle as moeder en 

eggenoot asook tussen hulle rol as moeder en die tyd wat hulle aan hulself kan spandeer. 

Rolkonflik is ook aangedui tussen meer as twee rolle. Elkeen van die tipes rolkonflik sal 

vervolgens afsonderlik gerapporteer word waarna dit ge!nterpreteer sal word. In die rapportering 

van die verskillende tipes rolkonflik word net voorbeelde van response verskafwaar dit duidelik 

manifesteer. Die to tale spektrum van toepaslike response word as gevolg van die omvang daarvan 
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. . 
me weergegee me. 

6.3.1 Moederrol en werkrol 

Die respondente het aansienlike druk ervaar om hierdie twee rolle te kombineer, soos uit die 

verskillende response in tabel6.1 gesien kan word. 

Tabel 6.1: Response oor rolkonflik tussen moederrol en werkrol 

Respondent Rolkonflik tussen moederrol en werkrol 

A • "Ek was nege maande getroud toe ek gehoor het ek is swanger en ek was net in 'n 
vennootskap gewees wat op daardie stadium nie so goed mee gegaan het nie." 

• " ... ek het die Sondag uitgekom (uit die hospitaal na keisersnit), ek was van die 
Dinsdag afweer op kantoor." 

• "Ek wil net so vyfminute met haar spandeer, en haar dan vir die bediende teruggee 
en weer kom werk, maar sy verstaan dit nie." 

B • "Toe het ek omtrent my tas gepak en vir (eggenoot) gese ek gaan nie weer werk nie, 
want dit is my nogal erg dat hy (kind) daar moet bly (kleuterskool)." 

• "Mens ry baie oggende met daardie ontsettende skuldgevoel weg (om te gaan werk)." 
• "Ek kan nou agterkom my werk is vandat ek 'n kind het, eintlik nooit meer op datum 

nie." 

c . " ... want dis toe ek begin voltyds werk het en dit was moeilik om te borsvoed en dit 

. was makliker om dit eintlik van my skouers af te kry ... " 
"Ek het haar ook nog daardie tyd vir swemlesse gevat. Daar was so twee keer 'n week 
wat ek in die kar geklim het, wat ek moesjaag en terugjaag (werk toe)." 

D • " ... dan bel sy (eie moeder) my as (kind) honger is en danjaag ek terug huis toe en 
dan kom borsvoed ek en danjaag ek weer terug werk toe. Dit het nogal sy tol geei:s." 

E . " ... en ek kom watter tyd in die aand by die huis. My babatjie slaap sewe uur, ek sien 
haar nie. Dis om my van my kop af te dryf." 

• "So, dit sit ontsettend druk op jou, want jy kan nie na half vyf by die werk bly nie 
want dan sien jy nie jou kind nie." 

• " ... ek moes getrou het vir geld en nie vir lief de nie, want wragtag ek sou by die huis 
gebly het by my kind." 

F . " ... ditvoel vir myek hetvierdae verlofal inFebruarie moes insit (as gevolgvan kind 
se siekte)." 

• " ... want baie keer dan dink ek nou as die kind so siek is, ek is lus om op te hou 
werk." 

• Ek het die projek gekry net voor my kind siek geword het. Toe bly ek nou twee dae 
by die huis." 

G • "Ek het so maand voordat ek terug gegaan het werk toe begin besluit om te bedank, 
want ek het nie kans gesien om haar afte laai nie (by die kleuterskool)." 

• " ... dit is nogal veeleisend in terme van die werk en borsvoed." 

H • "So daar is dae wat jy nie regtig lus is om werk toe te gaan nie, en eerder met hom wil 
rondloop." 

• "Ek het op 'n stadium oorweeg om 'n halfdag pos te soek om by (kind) in die middag 
te wees." 

I . "Ek het nie 'n keuse gehad nie (om terug te gaan werk toe na geboorte van kind nie). 
Dit is regtig baie negatief." · 

• "Ek sou wou opgehou werk het en my kinders gehad het ... " 
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Respondent Rolkonflik tussen moederrol en werkrol 

J • " ... want jy weet jy het 'n verantwoordelikheid as 'n moeder, maar jy het" ook 'n 
verantwoordelikheid as 'n werkende vrou en daai twee goed werk nie altyd honderd 
persent saam met mekaar nie." . " ... ek kom in die nag een of ander tyd by die huis as sy lank al slaap. So dit was vir 
my op daai stadium sleg gewees." 

Ervaring van rolkonflik: Dit blyk dat al die respondente in die navorsing hierdie tipe rolkonflik 

ervaar. Dit is in ooreenstemming met Emmons, Biernat, Tiedje, Lang en Wortman (1990:85) se 

navorsingsresultate wat getoon het dat werkende moeders twee tot drie keer per week konflik 

tussen werk- en familie-eise ervaar (raadpleeg 3.1.2.1:90). Dit sluit grootliks ook aan by Kahn, 

Wolfe, Quinn en Snoek (1964:20) se stelling dat die druk ervaar, as gevolg van die lidmaatskap 

van een groep, in konflik kan wees met die druk ervaar as gevolg van lidmaatskap van 'n ander 

groep (raadpleeg 2.1.5:30). Respondent A wat uit die aard van haar werk nie kraamverlofkon 

neem nie, maar twee dae nadat sy uit die hospitaal ontslaan is weer haar werkrol moes hervat. 

Respondent I se respons dat sy nie 'n keuse gehad het om terug te gaan werk toe nie asook J se 

respons dat die verantwoordelikhede van die moeder- en werkrol nie altyd ten voile in harmonie 

is nie, ondersteun Neff(1985:273) se perspektiefoor die rolkonflik wat die werkende moeder 

ervaar (raadpleeg 3 .1.3 :91-92). 

Emosies: Die rolkonflik tussen moeder- en werkrol hou ook met 'n verskeidenheid negatief 

ervarende emosies verband. Dit kan bloot uit die paar response wat op hierdie tipe rolkonflik van 

toepassing is en wat in tabel6.1 aangedui is, gesien word. Byvoorbeeld B wys op haar skuldgevoel 

wanneer sy haar kind los om werk toe te gaan en E en J ervaar druk om nie na-ure te werk nie. 

Dit stem ooreen met Williams, Suls, Alliger, Learner en Wan (1991 :671; raadpleeg 3.1.1.1 :84-85) 

asook Swiss en Walker (1993:40) se siening (raadpleeg 3.1:83). Ook die getroude werkende 

moeders in Brannen en Moss (1991:120) se navorsing het akute skuldgevoelens en konflik 

aangedui in die eerste paar weke nadat hulle teruggekeer het werk toe (raadpleeg 3 .1.8: 117). 

Respondent C enD se response dat hulle voortdurend gejaagd gevoel het in hulle poging om hulle 

moeder- en werkrol vol te staan, ondersteun Verbrugge (1993:181) se navorsingsresultate 

(raadpleeg 3.1.1.1 :85). Respondente B, E enG ervaar gevoelens van angs, skuld en onvervulde 

behoeftes omdat hulle hulle kinders by die kleuterskool moet aflaai en hulle eers laat in die aand 

te siene kry. Dit is in ooreenstemming met Parry (1987:53) se navorsingsresultate (raadpleeg 

3 .1.2.1 :90) asook die van Hall (1992:34) (raadpleeg 3 .1.3 .2:98). 
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Balansering van konflik tussen die twee rolle: Respondent F se probleem om haar siek kind te 

midde van haar werkeise te akkomodeer ondersteun Pleck (1984:16; raadpleeg 2.7.2.9:77), 

Spilerman en Schrank (1991:42-43; raadpleeg 3.1.2.1:91) asook Swiss en Walker (1993:62; 

raadpleeg 3 .1.3 :92) se sienings en navorsingsbevindings. Ook Chusmir en Durand ( 1987:41) meen 

dat wanneer 'n kind siek is dit gewoonlik die moeder is wat by die huis bly (raadpleeg 2. 7.2.9:77). 

Hall (1992:34, 35) het ook in haar navorsing bevind dat werkende moeders oorweldig gevoel het 

deur hulle werk- en moederverantwoordelikhede (raadpleeg 3 .1.3 :92-93). Uit respondente A en 

B se kommentaar dat dit onderskeidelik nie goed gegaan het in die werkopset nie en dat werk nie 

meer op datum gehou kan word nie, is in ooreenstemming met hierdie navorsingsresultate. 

Respondent E en I voer aan dat hulle eerder sou wou bedank, wat by Kaplan en Grose (1993 :48) 

se navorsingsresultate (raadpleeg 3.1.2.1:90) aansluit. 

6.3.2 Moederrol en rol as eggenote 

Die getroude werkende moeder het ook 'n verantwoordelikheid teenoor haar eggenoot. Die 

respondente in hierdie navorsing het ook, benewens die vervulling van hulle moederrol, konflik 

ten opsigte van die vertolking van die rol aangedui. Van die respondente se response oor hierdie 

tipe konflik word in tabel 6.2 aangedui. 

Tabel6.2: Response oor rolkonflik tussen moederrol en rol as eggenote 

Respondent Rolkonflik tussen moederrol en rol as eggenote 

B . "Hy (eggenoot) het ook met sy eie besigheid begin. So, mens het ook verpligtinge 
(om hom te ondersteun)." 

D • "En ek dink op die ou end van die dag is dit nie net die babatjie waarmee jy moet 
kom~nseer nie, dit is met jou man en die kind." 

• "AI et ek vir twee dae weggegaan, wou ek vir 24 uur uit die 24 uur my oe uithuil 
omdat ek my kind gelos het, maar jy moet hierdie sterk rol speel-dis eintlik om 
saam met jou (eggenoot) weg te gaan." 

F • " ... toe het sy (kind) weer oorontsteking gehad en toe wou pa gaan stap en toe is ek 
nou weer oorbeskermend. Hy wou haar vat, ek kon sien hy is dikbek hieruit." 

G . " ... en as ons in die aand by die huis kom, span deer ons al ons tyd aan haar, en dan 
is daar nie eintlik veel tyd oor vir mekaar nie." 

I . " ... en almal het 'n behoefte aanjou en aldie boeke wat 'n mens lees vertel vir jou 
dat jy moet uitdeel want jou huwelik gaan swaarkry daarin ... " 

• "So ek was bang gewees dat dit in my geval ook sal gebeur (dat eggenoot haar sal 
beskuldig dat .sy meer aandag aan die kind as aan hom skenk)." 

J • " ... dit was van die begin af die wonderlikste ding wat in sy (eggenoot) lewe gebeur 
het (die feit dat die respondent swanger geraak het). Ek was ongelukkig. Ek wou 
nie verwag het nie." 
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Die feit dat al die respondente nie hierdie tipe konflik asook die wat volg aangedui het beteken nie 

noodwendig dat dit afwesig was nie. Dit kan moontlik net daarop dui dat dit ten tye van die 

onderhoud nie so belangrik in die respondent se beleweniswereld was nie, maar dat sy 'n groter 

behoefte daaraan gehad het om eerder die ander tipes konflik in haar beleweniswereld met die 

navorser te deel. 

Die response gee 'n aanduiding van die rolkonflik wat respondente B, D, F, G, I en J ervaar om 

tegerlykertyd hulle rol as moeder en eggenote te vervul. Die rol as eggenote vereis dan onder 

andere ondersteuning met finansiele verpligtinge en veroorsaak konflik indien beide ouers nie oor 

'n saak ten opsigte van die kind saamstem nie. Daar is ook nie genoeg tyd en/of geleentheid om 

kwaliteittyd aan mekaar te wy nie. Dit ondersteun Hall (1992:36) sowel as Marlow (1993:47) se 

navorsingsbevindings (raadpleeg 3 .1.2.1 :91 ). 

Respondent I het 'n vrees getoon vir ander in haar beleweniswereld se ervaring waar hulle 

eggenote hulle beskuldig dat hul meer tyd aan die kinders as aan die eggenote spandeer. Dit kan 

as gevolg van 'n gebrek aan insig van die eggenote wees in ooreenstemming met Wiersma en Van 

den Berg (1991: 1210) asook Duxbury en Higgins (1994:69) se bevindings (raadpleeg 3.1.3 :93), 

dat rolkonflik 'n meer beduidende rol in die lewens van werkende moeders speel as die van hulle 

eggenote. Galambos en Silbereisen (1989:387-388) rapporteer ook in hulle navorsing dat die 

werkende moeder wat rolkonflik ervaar minder huweliksinteraksie to on ( raadpleeg 3. 1. 8: 11 7-118). 

6.3.3 Moederrol en eie tyd 

Die rolkonflik tussen die moederrol en eie tyd was 'n belangrike faset in die respondente se 

beleweniswereld. Dit kan uit die response in tabel6.3 gesien word. Hier kan genoem word dat 

alhoewel die moeder se eie tyd nie soseer as 'n "rol" beskryfkan word nie, dit ook 'n aspek is wat 

die werkende moeder se geestesgesondheid be'invloed. Die aan- of afwesigheid daarvan het dus 

'n potensiele invloed op die mate van rolkonflik wat sy tussen die ander rolle ervaar. 

Tabel6.3: Response oor rolkonflik tussen moederrol en eie tyd 

Respondent Rolkontlik tussen moederrol en eie tyd 

B • " ... maar as ek afvat (by die werk) dan vat ek dit vir (kind) se part." . "... maar ek moet vir jou se van tyd, kwaliteit tyd op myself, ek het dit lanklaas 
gedoen. Wat mens seker ook eintlik verskuldig is." 
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Respondent Rolkonflik tussen moederrol en eie tyd 

D • "Hulle hou jou besig, ek kan nie vir jou se presies wat ons doen nie, maar daar is 
nie 'n minuut wat jy kan gaan sit en se hoor hier ek het nie 'n kind in die huis nie . 
... ek gaan sit eers stil tussen sewe en half agt in die aand." 

E • "Dit sal vir my 'n groter probleem wees om haar (kind) tyd te vat en erens in 'n 
salon te gaan le en te dink, my babatjie word nou weer afgelaai." 

F . "Jy "battle" net om te gaan slaap dat jy net 'n bietjie slaap inkry (min slaap as 
gevolg van kind se oorontsteking) laat as jy die volgende oggend opstaan jy net 
bietjie minder moeg is." 

G . "Soos vandag toe ek agterkom ek is nie lekker nie (respondent is siek). Jy kan nie 
'n rukkie gaan le, en net jou oe toemaak en bietjie rus nie, want jy moet haar (kind) 
kos gee en bad en alles." 

I • " ... ek sien nie kans om tyd vir myselfte vat nie want dit is selfsugtig volgens my. 
'n Ma mag nie selfsugtig tyd aan haarself span deer nie." 

J . " ... daar is niks wat my stop om na werk in die aand te gaan oefening doen nie, 
maar dan gee ek die tyd wat ek saam met (kind) is op." 

• " ... maar goed wat ek wel mis, ek het verskriklik voor ek haar gehad het gegaan vir 
"facials" en "body massages" ... " 

In die rapportering van hierdie resultate kan gesien word dat die respondente oorwegend die 

belange van hulle kinders vooropstel. Respondent B sal slegs verlofby die werk neem vir haar kind 

se onthalwe, terwyl G nie kan "bekostig" om siek te wees nie, aangesien haar kind versorging 

nodig het. Hierteenoor ervaar F 'n gebrek aan slaap as gevolg van haar kind se siekte. Dit lei 

noodwendig tot min of geen tyd vir blote ontspanning of om aan fisiese aktiwiteite deel te neem 

nie. Walker en Best (1991:85) en Marlow (1993:47) het in die rapportering van hulle 

navorsingsresultate dieselfde bevindings getoon ( raadpleeg 3 .1. 7: 116) 

Uit die resultate van hierdie navorsing blyk dit dat die respondente tyd saam met hulle kinders 

belangriker beskou as tyd vir hulself Respondente E, I en J ervaar skuldgevoelens as hulle daaraan 

dink dat hulle tyd wat aan hulle kinders spandeer kan word, vir hul eie ontspanningsaktiwiteite 

gebruik. Reifman, Biernat en Lang (1991:442), Googins (1991: 132) en DeSalvo Rankin 

(1993: 132) se navorsingsresultate het ook daarop gewys dat gebrek aan eie tyd 'n stressor is wat 

die meeste werkende moeders ervaar (raadpleeg 3.1.7: 116). 

6.3.4 Konflik tussen veelvuldige rolle 

Dit is duidelik dat sommige van die respondente in hierdie navorsing nie net konflik tussen twee 

rolle ervaar het nie, maar konflik tussen hulle veelvuldige rolle as moeder, werknemer, eggenote 

en die tyd wat hulle aan hulselfkan spandeer. Hierdie response word in tabel6.4 aangedui. 
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Tabel6.4: Response oor rolkonflik tussen veelvuldige rolle 

Respondent Rolkonflik tussen veelvuldige rolle 

A " ... ek het doelbewus afstand gehou om pro beer perspektief hou tussen alles, so half staan 
om te kyk waar 'n mens se aandag nodig is en hoe fasseer die drie fasette (moederrol, 
werkrol, eie tyd) hulle uit." 

B " ... ek is toegewyd op my werk en ek voel ek wil my beste gee daar ook, maar ek wil 
tegerlykertyd my beste gee by my huis ook (dit impliseer rolverpligtinge teenoor hele 
familie)." 

c " ... want ek werk nou voltyds. Nou is dit vir my baie meer van 'n motivering om goeie 
tydbestuur toe te pas want ek het nou baie minder tyd om met my dogter te spandeer, en ek 
begin nou bietjie voel dat ek meer tyd eintlik vir myselfbehoort te gee." 

D "Jy moet almal tevrede stel: jou baas by die werk, jou man by die huis, jou kind by die huis, 
so jy staan maar agter in die tou." 

F " ... en die (kind) se ories het so opgeswel, en op daardie stadium het ek gewonder gaan ek 
nou by die huis bly o gaan ek die kind kleuterskool toe vat. En ek het die middag haar pa 
op die lughawe gaan optel en ons het eers toe die volgende dag haar eers by die huisdokter 
gehad." 

H " ... jy voel daar is nie tyd vir jouself nie. Jy weet die huis en die baba en die werk en alles 
wat gebeur en daar is nie meer tyd vir jou nie." 

I "Hoeveel mense van my dinge gevra het: my baba, my kliente, my man sekerlik ook, my 
vennoot en ek het net nie soveel dele gehad wat ek kon uitdeel van myself nie." 

J " ... en op daai stadium is man en vrou en kinders en gesin by die huis en etes en sulke goed 
wat maar net tweede kom (as gevolg van 'n belangrike projek by die werk). " 

Hierdie response dui daarop dat hierdie respondente rolkonflik tussen 'n verskeidenheid van rolle 

ervaar. As die response ontleed word bestaan daar onder andere rolkonflik tussen die respondent 

se moederrol, werkrol, rol as eggenote asook verantwoordelikhede teenoor die hele familie (buiten 

die eggenoot), vennote en kliente en laastens ook die respondent se eie tyd. Dit skep gevoelens 

van oorweldiging, angs, spanning en druk wat aansluit by Davidson en Cooper (1985: 19) se 

opsomming van hulle navorsingsresultate oor die nadelige gevolge van druk op die werkende 

moeder wat rolle in verskeie sfere moet vervul (raadpleeg 2. 7 :39). Daar kan ook afgelei word dat 

hierdie rolkonflik interafhanklik is, wat beteken dat rolkonflik tussen twee rolle noodwendig die 

vervulling van 'n derde en 'n vierde rol en so aan, kan bei"nvloed. In hierdie verband meen 

Greenglass (1990:318) dat dit kan lei tot 'n ervaring van groter algehele konflik (raadpleeg 

3 .1.2:87). Vervolgens word 'n aantal veranderlikes wat rolkonflik bei:nvloed bespreek. 

6.4 LOOPBAANORIENTASIE EN VERGOEDING 

Die tien respondente kan ingedeel word in die loopbaankategoriee van werkende moeders soos 

deur Moen (1992:42-44) beskryfis (raadpleeg 2.6:37). Dit blyk dat vergoeding 'n kardinale rol 
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speel in die kategorie waarin die afsonderlike respondente ingedeel kan word. Daarom word 

loopbaanorientasie en vergoeding saam bespreek om die verband duidelik aan te toon. Die 

verdeling word in tabel 6.5 weergegee, met 'n interpretasie van die response uit die rou data om 

die kategorie en verband met vergoeding te bevestig. 

6.4.1 Interpretasie van loopbaanorientasie 

Volgens Brannen en Moss (1991:46) neem die werkende moeder 'n tweeledige besluit om terug 

te keer werk toe (raadpleeg 2. 7.2.1:49). Hiervolgens het respondent I 'n persoonlike besluit 

geneem om terug te keer werk toe aangesien die afwesigheid uit haar beroep tot nadeel van haar 

loopbaan sal strek. Dit is ook volgens Desai en Waite (1991: 562) een van die redes hoekom 'n 

moeder mi die geboorte van 'n kind terugkeer na die werkmag toe. Dit kan 'n aanduiding wees van 

hoekom hierdie respondent gevangene voel in haar situasie (raadpleeg 2.7.2.1(b):52). 

Respondente C, F, H wat as hanteerders gekategoriseer is verminder hulle konflik gewoonlik deur 

een van die twee strategiee in terme van rolprioriteite soos deur Schwartz (1989:72) bepaal 

(raadpleeg 2. 7.2.2:54) te volg. Op enige stadium kan die strategie verander word om by die 

respondent se huidige situasie aan te pas. Respondent H is in die voordelige posisie dat die 

omstandighede by haar werkgewer dit vir haar makliker maak om beide haar moeder- en werkrol 

te vervul. Dit is in teenstelling met Chusmir en Durand (1987:38) se aanname soos in 2. 7.2.4, op 

bladsy 62 uiteengesit. 

Volgens Eggebeen en Hawkins (1990:57-58; raadpleeg 2.7.2.1:49) keer nie alle werkende 

moeders om finansiele redes terug werk toe nie, maar omdat hulle dit verkies om te werk. Daarom 

is respondente D en J as loopbaanverbonde gekategoriseer, ook omdat hulle op 

loopbaanontwikkeling ingestel is. Hierdie moeders se werk geniet hoer of gelyke prioriteit met die 

familierol (Burris, 1991:56-5 7; raadpleeg in 2.7.2.1 (a): 50). 



Tabel6.5: 

Respondent 

A 

B 

c 

D 

E 

Indeling van respondente in loopbaan kategoriee en verband met vergoeding 

Kategorie Loopbaanorientasie Vergoeding 

Kon:flikervarende A beskou haarself as beroepsgeorienteerd, maar sy vind dit op Toe A hoor dat sy swanger is, was sy bekommerd oor die 
emosionele vlak moeilik om tussen haar rol as werknemer en finansiele implikasies, want ~ het haar terselftertyd in 'n 
moeder te beweeg. Sy noem dat sy oorweldig gevoel het in die vennootskap oegewe waarmee it ~ daardie stadium nie ~oed 
vervulling van die twee rolle en het as hanterin~me~anisme ge~aan het nie. Sy was ook na ie geboorte van haar ind 
haarself aanvanklik emosioneel daarvan verwyder. y er en ook e ommerd dat sy kliente gaan verloor as gevolg van die eise van 
dat sy nie weet hoe om dit te hanteer as hierdie rolle in kon:flik met haar moederrol. 
mekaar is nie. 

Gevangene B is toege~d aan haar werk, maar voel dat dit haar Sy sal dus verkies om by die huis te bly en self haar kind te 
verantwoorde ikheid is om haar kind te versorg en nie die versorg, maar hulle finansiele posisie laat dit nie toe nie. Haar 
huishulp s'n nie. Omdat sy die 3rootste deel van d1e dag by die eggenoot het met di; eie besigheio begin en voor dit nie gevestig is 
werk is, voel sy dat sy haar kin afskeep. B voel verontreg as sy me (sy noem 'n ty perk van twee jaar) kan sy nie ophou werk nie. 
tydens werkure 'n ander moeder sien rondloop met 'n 
stootwaentjie. 

Hanteerder C voel dit is 'n voorreg om te kan werk, en sy sien nie daarteen op 
om hard en lan~ ure te werk nie. Sy hanteer die kon:flik tussen 
haar rolle deur ang vakansies saam met haar gesin te beplan en 
sekere aktiwiteite, soos lidmaatskap aan komitees, te verminder. 
Sy het ook haar kind aanvanklik saam met haar werk toe geneem 
tot die te veeleisend geword het. 

Loopbaanverbonde D is baie trots oor wat sy in haar loopbaan bereik het en die respek D het nie nodig om te werk nie, maar wou graag terug gaan omdat 
wat sy van haar kollegas afdwidr. Dit is belangrik vir haar om ten sy haar werk geniet. As gevolg van die res8ek wat sy afdwing dra 
alle tye totaal profess10neel in 1e werksituas1e O{l te tree, en nie haar werkgewer finansieel by tot die kwa iteitdagsorg wat sy vir 
toe te laat dat haar moederrol met haar werkrolmmeng nie. Sy haar kind voorsien. 
voorsien ook hoekwaliteitdagsorg vir haar kind, deurdat sy 'n 
enkel persoon in diens geneem het wat uitsluitlik net 
verantwoordelik is vir die versorging van haar kind. 

Kon:flikervarende E het sekere vereistes aan haar werkgewer gestel, sodat sy meer E verdien dieselfde as haar eggenoot. Soos sy dit noem is dit nie 
tyd by haar kind kan deurbring. Alhoewel sy noem dat sy eerder brood en melk ~eld nie, maar sy werk ook sodat sy finansieel in 
sal wil ophou werk en self haar kind versorg noem sy ook dat sy haar kind se toe oms kan voors1en. 
sal verkies om halfdag te werk. Sy toon verder aansienlike 
bevrediging en trots oor die verantwoordelikhede wat deur haar 
toesighouer aan haar toevertrou is. E besef ook dat indien sy 
oortyd sou werk, dit die tyd saam met haar kind sal verminder. 

N 
V1 
N 



Respondent Kategorie Loopbaanorientasie 

F Hanteerder H het aanvanklik die besluit om kinders te he uitgestel omdat sy 
haar loopbaan feniet het. Dit is vir haar uitputtend om die hele 
dag slegs aan indersorg te wy. Aangesien sy ten tye van die 
onderhoud as projekleier vir 'n baie belantkike projek aangestel is, 
is haar werk vir haar tans baie belangn . Sy besef e~er dat ~ 
p!'ioriteite sal moet bepaal, deur byvoorbeeld nie nawe e te wer 
me. 

G Gevangene G wil ~ 'n vier-en-twintig-uur- basis aan haar kind aandag gee. 
Sy glo aar is niemand wat haar kind die kwaliteit aandag kan gee 
wat ~ kan voorsien nie. Alhoewel haar kind ouer word, bly dit vir 
haar esonder moeilik om haar by die kleuterskool af te laai op 
pad werk toe. 

H Hanteerder H het tydens haar kraamverlofbesluit om vir eers nie vir verdere 
studies te repstreer nie, aangesien sy nie die addisionele spanning 
op haarsel wil klaas nie. Sy het dit geniet om na haar 
kraamverloftydper terug te keer werk toe en het eers toe haar 
kind ouer is vir verdere studies geregistreer. Sy noem spesifiek dat 
dit nie vir haar 'n probleem is om beide haar rol as moeder en die 
as werknemer te vervul nie. 

I Gevangene I verkies om op te hou werk en haar kinders eers groot te maak 
voordat sy terugkeer na haar beroep toe. Sy gaan ook van die 
standEunt uit dat 'n moeder 'n honderd persent van haar tyd aan 
haar ind moet spandeer. 

J Loopbaanverbonde J noem dat sy absoluut 'n sakevrou is, dat sy haar absoluut in haar 
beroep inleef en dat sy al aansienlike vordering in haar loopbaan 
gemaak het. Niks het aan haar besigheidsdryf verander na die 
feboorte van haar kind nie. Verder hou sy nie daarvan om in 

inderaktiwiteite soos legkaart bou betrokke te raak nie, maar sal 
eerder betaal vir kwaliteitdagsorg waar iemand anders hierdie 
aktiwiteite verrig. 

Vergoeding 

Sy glo dat deur te werk sy die lewe vir haarself gemakliker kan 
maak deur 'n huis- en tuinhulp in diens te neem asook om 
byvoorbeeld weggooidoeke te kan koop. Sy noem ook dat sy te 
~emaklik lewe om na een salaris terug te keer en 'n verlaging in 
ewenstandaard te aanvaar. 

Alhoewel sy sal wil orhou werk laat hulle finansiele posisie dit nie 
toe nie. Hulle sal we met een salaris kan klaarkom, maar G wil 
finansieel in haar kind se toekoms kan voorsien. 

H voel dat haar salaris by haar huidige werk[tewer nie ~oed nie, 
maar die sosiale ondersteuning in die werkple vergoed iervoor. 
Dit maak dit vir haar makliker om die eise van haar moeder- en 
werkrol te integreer. 

Uit I se loopbaanorientasie is dit duidelik dat dit die tipe beroep 
wat sy volg, en nie finansiele implikasies is, wat haar gedwonge 
laat voel om aan te hou werk. Sy voel dat sy te veel in terme van 
haar loopbaan verloor as sy selfs net twee tot drie maande nie haar 
beroep beoefen nie. 

J sal slegs 'n tuisteskepper word indien sy genoeg geld sou he om 
alles wat sy nog in die lewe wil he, kon bekom. Sy sal egter sonder 
skroom van materialistiese goed afstand doen as sy sou voel dat 
haar werkrol haar kind nadelig bei:nvloed. 

N 
Vl 
w 
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6.4.2 Interpretasie van vergoeding 

In Brannen en Moss (1991:46) se beskrywing van werkende moeders se tweeledige besluit om 

terug te keer werk toe ( raadpleeg 2. 7. 2. 1 :4 9 ), het respondente B en Gin ooreenstemming hiermee 

'n keuse gemaak om terug te keer werk toe as gevolg van finansiele noodsaaklikheid. 

Respondente E en G het aangetoon dat bulle werk om vir bulle kinders 'n beter toekoms in terme 

van byvoorbeeld tersiere opleiding te bied. Dit ondersteun Lerner (1994: 17) se siening asook 

Brannen (1988:299) se navorsingsresultate (raadpleeg 2.7.2.3 (a):59). Dit is ook in 

ooreenstemming met die tweede betekenis wat Brannen en Moss ( 1991: 48) aan die finansiele redes 

waarom die werkende moeder moet werk, koppel (raadpleeg 2.7.2.3 (a): 59). 

Respondente F en J dui spesifiek aan dat sy om finansiele redes werk, alhoewel dit nie is om in 

daaglikse noodsaaklikhede te voorsien nie, maar wei om 'n hoe lewenstandaard te handhaaf. Dit 

stem ooreen met Spade (1994: 180) se navorsingsresultate (raadpleeg 2.7.2.3 (a):59). Ook Crosby 

(1991 :85) gaan van die standpunt uit dat die addisionele inkomste van die werkende moeder in die 

dubbelloopbaangesin toegang tot meer hulpmiddele bied (raadpleeg 2.7.2.3:58). 

Wat die verband tussen loopbaanorientasie en vergoeding betrefblyk dit uit die resultate dat B en 

G wat as gevangene gekategoriseer is feitlik uitsluitlik om finansiele redes werk. I werk om nie 

haar loopbaanvordering negatief te be'invloed nie. Die respondent wat konflik ervaar werk 

onderskeidelik om haar praktyk lewensvatbaar te hou (A) en om in haar kind se toekomstige 

finansiele behoeftes te voorsien (E). Die verband tussen loopbaanorientasie en vergoeding van die 

hanteerders blyk nie so duidelik te wees nie. Tog werk F om betaalde hulp te kan bekostig om die 

lewe vir haar makliker te maak. Maar D en J wat as loopbaanverbonde gekategoriseer is werk in 

redelike mate om finansiele redes. C voorsien deur haar werk die beste moontlike dagsorg vir haar 

kind terwyl J verkies om nie 'n tuisteskepper te wees, indien sy nie genoeg geld het om ander 

doelwitte na te streef, nie. 

6.5 WERKEISE, -HOEVEELHEID, -URE EN -ONDERBREKING 

Omdat die eise wat deur die respondent se werk aan haar gestel word, hoeveelheid werk, asook 

haar werkure en werkonderbreking so interafhanklik van mekaar is, word dit saam bespreek. Elke 
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respondent se situasie word afsonderlik behandel waarna 'n gesamentlike interpretasie van die 

resultate gegee sal word. 

• Respondent A 

A is spyt omdat sy tydens haar swangerskap, as gevolg van haar werkdruk, nie tyd gehad het om 

te dink aan wat regtig met haar gebeur nie. Sy het nie die geleentheid benut om die wonder van 

haar swangerskap te ervaar nie. 

A het nie vaste werkure nie, aangesien sy in haar eie praktyk werksaam is. Sy voel verontreg 

omdat sy gewerk het tot die dag voor haar keisersnit. Verder het sy nie gems na die geboorte van 

haar kind nie, maar was sy twee dae nadat sy uit die hospitaal ontslaan is, weer op kantoor. Saam 

met die eise van haar moederrol, het dit veroorsaak dat sy geweldig moeg geword het. 

Somtyds moet sy om werkredes stad toe gaan. Sy is gewoonlik dan eers teen elfuur die oggend 

weer op kantoor. Haar sekretaresse bring haar dan op hoogte van die oggend se verrigtinge. Sy 

het net geleentheid om omtrent twee boodskappe te antwoord voor sy moet gaan borsvoed. Dit 

neem 'n uur in beslag waarna sy direk teruggaan kantoor toe. Dit het haar oorweldig asook 

verontreg laat voel omdat sy tussen die borsvoeding en werk self nie tyd gehad het om iets te eet 

of te drink nie. 

Sy voel ook skuldig omdat sy haar kind afgeskeep het in die tyd wat sy die vennootskap ontbind 

het en van kantoor verwissel het. Dit het daartoe gelei dat sy ongeorganiseerd was in terme van 

haar werk en nie voldoende beplan het sodat sy ook aan haar kind aandag kon gee nie. 

• Respondent B 

B geniet haar werk op 'n ander vlak as voor die geboorte van haar kind. Sy is egter gefrustreerd 

omdat haar werk nie meer op datum is vandat sy 'n kind het nie. Sy het voor die geboorte van haar 

kind oortyd gewerk op kantoor en selfs werk huis toe geneem. Sy hou egter tans streng by haar 

werkure sodat sy die maksimum tyd by haar kind kan deurbring, en bring daarom ook nie meer 

werk huis toe nie. 
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Sy noem dat sy eerder halfdag as voldag sou wou werk. Dit is egter onmoontlik, nie omdat haar 

werkgewer dit nie sal toestaan nie, maar uit die aard van haar werk. Sy ervaar akute 

skuldgevoelens omdat sy die grootste deel van die dag nie by haar kind kan deurbring nie, maar 

moet werk. Sy voel dat 'n persoon meer tyd in die werksituasie spandeer as aan familie. Dit 

veroorsaak dat sy ook verontreg voel omdat sy volgens haar baie van haar kind se ontwikkeling 

misloop. Sy sien slegs naweke wat hy die hele dag doen. Dit is vir haar erger vandat haar kind 

groter word omdat hy meer bewus van haar en haar rol as moeder is en volgens haar, haar meer 

nodig het. 

• Respondent C 

C was redelik siek in die eerste paar maande van haar swangerskap. Sy het ook alleen in haar 

posisie gewerk wat daartoe gelei het dat sy baie moeg in hierdie tydperk was. Dit het spanning 

veroorsaak en volgens haar 'n negatiewe invloed op haar natuurlike positiewe ingesteldheid gehad. 

'n Jaar nadat C teruggekeer het werk toe, het sy haar kind vir die eerste keer in die sorg van 'n 

dagmoeder geplaas (die kind het haar tot op daardie stadium altyd werk toe vergesel). Sy voer die 

feit dat sy heeltemal op haar eie gewerk het en aldie eise alleen moes hanteer, as rede vir hierdie 

stap aan. Dit het daartoe gelei dat sy baie moeg was en negatief oor haar werk begin voel het. 

Daarom het sy verlof geneem en haar kind by 'n dagmoeder geplaas om meer tyd vir haarself te 

he. Dit het baie gedoen om haar negatiewe ingesteldheid teenoor haar werk te verander. 

C noem dat sy nie omgee om hard en lang ure te werk nie, alhoewel sy tog soms probeer om 

vroeer in die middag klaar te kry om meer tyd aan haarself of haar kind te spandeer. Dit gebeur 

egter selde, wat veroorsaak dat sy verontreg voel omdat sy nie tyd aan haarselfkan spandeer nie, 

en skuldig voel omdat sy nie genoeg tyd vir haar kind het nie. Wat haar ook frustreer is dat uit die 

aard van haar werk kliente haar selfs oor naweke pia. Die voortdurende lang ure lei ook tot fisiese 

probleme, soos rugpyn. 

Tans werk C elke tweede week. Slegs die week wat sy nie werk nie neem sy haar kind na die 

dagmoeder toe sodat sy tyd aan haarselfkan spandeer. Wanneer sy werk neem sy haar kind saam 

werk toe. 
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• Respondent D 

Drie dae voor die geboorte van haar kind moes D nog 'n vyfdagkonferensie vir al die takke van 

haar werkgewer aanbied. Dit het tot ongelooflike spanning gelei. Die spanning is as gevolg van 

haar verantwoordelike posisie in die organisasie verhoog. Sy was onder aansienlike druk omdat 

sy baie werksaktiwiteite gehad het wat sy voor haar die geboorte van haar kind moes afhandel. Sy 

wou dit spesifiek afhandel omdat sy die eerste ruk mi die geboorte van haar kind nie haar aandag 

'n honderd persent aan die werk sou kon gee nie. 

Die geboorte van haar kind het ook met die finansiele jaareinde van haar werkgewer saamgeval. 

Sy moes geweldig baie voorbereiding vir die ouditeure doen. Omdat sy oorwegend in 'n manlike 

omgewing werksaam is, het hierdie werkeise nog meer spanning en druk op haar geplaas omdat 

sy druk ervaar om haarself te "handhaaf' om respek af te dwing. D het nog steeds haar kind 

geborsvoed nadat sy voltyds teruggekeer het werk toe. Dit het beteken dat sy voortdurend tussen 

haar werk en huis moes jaag om die eise van beide haar moeder- en werkrol te hanteer. 

Sy meen dat sy redelik vroeg vir 'n werkende moeder by die huis kom, maar dat dit haar nog nie 

die geleentheid bied om tyd aan haarself te spandeer nie. Haar kind vereis al haar aandag tot die 

gaan slaap. Sy voel ietwat verontreg hieroor. Sy sou graag na 'n veeleisende dag op kantoor net 

'n uur aan haarselfwil spandeer nadat haar kind gaan slaap het. Sy spandeer egter so baie energie 

by die werk dat sy eerder gaan slaap om haar reserwes op te bou. 

Sy het haar werkure met haar werkgewer onderhandel sodat sy vroeer by die huis kan wees om 

meer tyd saam met haar kind te spandeer. Sy is egter bereid om laat ure te werk indien haar 

werksituasie dit vereis. 

• Respondent E 

E het geeis dat haar werkgewer haar na 'n geskikte kantoor nader aan haar huis verplaas, sodat sy 

gouer in die middae by die huis kan wees om haar kind ten minste nog wakker te sien. Waar sy 

eers gewerk het, het sy dikwels na sewe-uur in die aand by die huis gekom as haar kind reeds 

slaap. Dit het tot gevolg gehad dat sy skuldig teenoor haar kind gevoel het asook verontreg omdat 

sy nie haar moederrol ten voile kon vervul nie. 
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E ervaar ook gevoelens van druk en oorweldiging want te midde van haar hoe werkeise, moet sy 

boonop in haar kind se behoeftes voorsien, soos om doeke en babakos te koop. Ten spyte hiervan 

voel sy genoodsaak om na haar amptelike werkure laatmiddag, direk huis toe te gaan ( anders sien 

sy nie haar kind terwyl die nog wakker is nie). Sy sal verkies om net halfdag te werk en die hele 

middag saam met haar kind deur te bring. 

Verder noem E dat sy in haar daaglikse werk ontsettend hoe werkeise moet hanteer. Hierbenewens 

werk sy telkemale met kollegas wat hoer op in die hierargie werksaam is. Dit veroorsaak spanning 

by haar. Sy vertel dat sy die moeilikste streek in haar werksarea bedien en dat haar kliente haar 

onophoudelik skakel met probleme. Sy lewer ook twee tot drie voorleggings 'n week wat 

meebring dat sy baie in die Gauteng area moet reis. 

• Respondent F 

In die laaste twee maande van haar swangerskap het F se werkgewer haar genader om Durban toe 

te gaan vir 'n projek. Sy het egter geweier op grond van die feit dat sy naby haar dokter wou wees 

indien iets met die swangerskap sou foutgaan. Haar eggenoot wat vir dieselfde werkgewer werk, 

was egter verplig om te gaan. Dit het beteken dat hy in die tydperk nie daar was om haar te 

ondersteun nie. Sy het ook tydens haar swangerskap geweldig hard aan 'n projek gewerk, wat 

getermineer is en waaroor sy baie ongelukkig was. 

F kom eers na ses in die aand by die huis, waarna sy al haar tyd aan haar kind spandeer, tot die agt 

uur gaan slaap. Indien haar kind siek is en sy telkemale in die nag vir haar moet opstaan, vind F 

dit moeilik om die volgende oggend op te staan vir werk omdat sy dan baie moeg is. Ook terwyl 

haar kind siek was moes F op ander steun om na haar kind om te sien omdat sy en haar eggenoot 

'n buitelandse besoeker van haar werkgewer moes uitneem vir ete. F ervaar skuldgevoelens 

teenoor haar kind as gevolg hiervan. 

Ten tye van die onderhoud het F genoem dat sy 'n seminaar moet lewer oor 'n projek wat aan haar 

toegeken is, en waarvoor sy nog geen wetenskaplike kennis het nie. Wat die druk verhoog is dat 

'n belangrike buitelandse gas die seminaar gaan bywoon. Sy moet terselfdertyd twee kursusse 

bywoon. Sy besef dat sy nie beide sal kan bybring nie. Sy is spyt hieroor want dit beteken dat sy 

waardevolle kennis verloor. Iewers sal sy egter iets moet prysgee want sy kan nie die werklading 
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ten voile dra nie. Sy toon hoop dat sy haar voorbereiding vir die seminaar die naweek sal kan 

afhandel, alhoewel sy aandui dat dit haar doelwit is om nie naweke te werk nie. Sy noem dat sy 

etenstye sal werk om aan haar werkeise te voldoen, maar sy verkies om nie naweke te werk nie 

sodat sy tyd saam met haar kind kan deurbring. 

• Respondent G 

G spreek haar spyt uit dat sy en haar eggenoot, weens albei se veeleisende beroepe, nie tyd het om 

saam deur te bring. Sodra G in die aand by die huis kom wy sy al haar tyd aan haar kind. 

Direk na haar kraamverlof en haar terugkeer na die werk, het sy probeer om vroeg huis toe te 

kom. Sy het heelwat angs ervaar omdat sy haar kind in dagsorg moes laat om te gaan werk. Sy 

noem ook dat al is sy hoe besig by die werk, sy twee keer 'n dag die dagmoeder skakel om na die 

welstand van haar kind te verneem. 

• Respondent H 

H is ongelukkig oor die studieverlofbyvoordele wat sy van haar werkgewer ontvang. Dit beteken 

dat sy van haar jaarlikse vakansieverlof sal moet gebruik om haar studieverpligtinge na te kom. 

Verder ondervind sy ook soms probleme met die rekenaars by die werk wat tot gevoelens van 

aggressie lei. 

Uit die aard van haar werk rapporteer sy aan meer as een toesighouer. Sy voel egter dat sy in die 

voordelige posisie is dat hulle baie tegemoetkomend is wat haar werkure betref. Indien haar werk 

op datum is word sy soms toegelaat om vroeer te loop en meer tyd saam haar kind te spandeer, 

waaroor sy baie dankbaar is. 

• Respondent I 

I moes in die afwesigheid van haar vennoot hulle praktyk alleen behartig terwyl sy sewe maande 

swanger was. Dit het beteken dat sy twee persone se werk alleen moes verrig. As gevolg hiervan 

het sy die einde van haar swangerskap baie negatiefbeleef. Sy was baie moeg en het verontreg en 

oorweldig gevoel. Die emosionele vereistes van die werk was net te veel vir haar gewees. Sy noem 
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dat sy haar nie weer aan soveel werkeise sal onderwerp wanneer sy weer swanger sou raak nie. 

Na die geboorte van haar kind het sy in die middae gewerk en moes sy op haar eie moeder 

staatmaak om haar te help met die versorging van haar kind by haar praktyk. Oor hierdie hulp is 

sy baie dankbaar. I noem 'n werksituasie waar sy kliente moes help wat baie probleme ondervind 

het. Dit was in die tyd wat sy moes borsvoed. Sy moes die hele tyd haar aandag tussen die eise 

verdeel. Die insident was vir haar tekenend van hoe chaoties en oorweldigend haar Iewe was 

vandat sy teruggekeer het werk toe, na die geboorte van haar kind. 

Sy !ewer ook 'n diens aan ander wat in dieselfde beroep as sy staan. Hier het sy nie altyd beheer 

oor haar werksure nie. Dit beteken dat sy soms later by die huis kom en dat haar kind dan skreeu, 

omdat die al geborsvoed moes word. Dit lei tot gevoelens van angs en spanning by I. I sou ook 

sekere kursusse wou volg om haar vakkennis uit te brei, maar voel dat sy net nie die tyd daarvoor 

het as gevolg van die hoe eise wat deur haar moeder- en werkrol gestel word nie. Tog voel sy dat, 

omdat sy en haar vennoot tans weer beide by die praktyk werksaam is, sy omtrent 'n halfdagpos 

beklee wat haar meer tyd saam met haar kind bied, waaroor sy baie dankbaar is. 

• Respondent J 

Toe J se kind ongeveer vyf maande oud was, is 'n projek aan haar toegeken wat geweldig baie 

werkeise aan haar gestel het. Dit het veroorsaak dat sy baie oortyd gewerk het en J het ervaar dat 

sy baie van haar kind se ontwikkeling misloop. Sy het haar basies net gesien as die alreeds geslaap 

het. Dit het haar ongelukkig gemaak en haar skuldig teenoor haar kind laat voel. Tog ervaar sy 

ook frustrasie omdat sy wanneer sy "gewone" ure werk, nie altyd in die aand tyd het om aan 

haarself te spandeer nie, omdat haar kind al haar tyd opeis. 

Tans is haar situasie van so 'n aard dat sy tye ervaar wanneer haar werkeise hoog is en tye wat dit 

weer rustig is. Sy is ook ten minste een keer per.maand uithuisig vir werkdoeleindes. Dit is 'n 

situasie waarby sy en haar eggenoot verplig is om aan te pas. 

W erkeise en-hoeveelheid, werkure en werkonderbreking sal afsonderlik ge'interpreteer word soos 

wat dit uit die resultate te voorskyn tree. 
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6.5.1 Interpretasie van werkeise en -hoeveelheid 

Dit blyk uit hierdie resultate dat die respondente wisselende vlakke van werkeise en -hoeveelheid 

ervaar. Dit wil ook voorkom asof A, C en I, wat in hulle eie praktyke werksaam is, hulle werkdruk 

meer akuut ervaar omdat hulle nie altyd op die nodige ondersteuning in die werkplek kon 

staatmaak nie. Die rolkonflik tussen die respondente se moeder- en werkrol wat as gevolg van die 

werkeise wat aan hulle gestel word ontstaan, blyk al te voorskyn te tree tydens die 

swangerskaptydperk. Ten tye van hulle swangerskap moes hulle aileen aan die werkeise wat deur 

die praktyk aan hulle gestel is voldoen, ten koste van hulself In hierdie tydperk het die hoe 

werkeise hulle emosioneel en fisies negatiefbei'nvloed, het al drie die respondente aangedui dat 

hulle geweldig moeg was en dat die wonder van die swangerskap by hulle verbygegaan het. Soos 

Duxbury en Higgins (1994:76; raadpleeg 2.7.2.8 (a):75-76) aandui word werkeise dikwels ten 

koste van die individu self nagekom. Dit ondersteun ook Reifman et al. (1991:442) se 

navorsingsbevindings dat werkoorlading tot fisiese siekte simptome lei ( raad pleeg 2. 7. 2. 8 (a): 7 6). 

Hierteenoor ervaar F en J weer werkdruk as gevolg van belangrike projekte wat aan hulle 

toegeken word. Dit ondersteun Barr (1994:24) se navorsingsbevindings (raadpleeg 2.7.2.8:75). 

Die spanning wat D in haar werksituasie ervaar is nie net as gevolg van die hoe werkeise wat aan 

haar gestel word nie, maar ook as gevolg van die verantwoordelike posisie wat sy beklee. Sy het 

ook ervaar dat sy die eerste ruk na die geboorte van haar kind nie al haar aandag aan die werk sou 

kon gee nie. Dit stem ooreen met Schwartz (1989:72) se siening soos bespreek (raadpleeg 

2. 7.2.2:54). Oor die algemeen ondersteun hierdie resultate Houston, Cares en Kelly (1992: 11) se 

bevindings dat hoe werkeise 'n sterk verband met daaglikse en werkverwante spanning toon 

(raadpleeg 2. 7.2.8 (a):76). 

6.5.2 Interpretasie van werksure 

Die werksure van die respondente het ook 'n aansienlike invloed op die moederrol- teenoor 

werkrol-konflik, soos uit B, C, E, F, G en J se resultate blyk. As gevolg van hulle werkeise en die 

gepaardgaande laat werksure is daar net soveel minder tyd om saam met hulle kinders deur te 

bring. Dit lei tot skuldgevoelens teenoor die kind en verhoogde spanning. Dit ondersteun 

Voydanoff (1988b:740, 750; raadpleeg 2.7.2.2:54) se siening dat lang werksure individue nie 

toelaat om aan familie-aktiwiteite deel te neem nie. Soms voel hulle ook oorweldig hierdeur, 
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orndat daar eenvoudig net nie tyd is om aan aldie eise te voldoen nie (Moore & Gobi, 1995:252; 

raadpleeg2. 7.2.8:75). Voydanoff(1988b:758), Stoner, HartrnanenArora(1990/1 :71), Goldberg, 

Greenberger, Hamill en O'Neil (1992:326) asook Richardsen en Burke (1993:818) dui ook aan 

dat werksure een van die grootste stressors is wat werk-farnilie-konflik bei:nvloed (raadpleeg 

2. 7.2.2 (b ):56). 

Respondente H en I voel dat hulle tans in 'n rneer voordelige posisie is en in hulle huidige pos sal 

bly orndat hulle ietwat rneer beheer het oor hulle werkure, wat weer rneer tyd saarn met hulle 

kinders beteken. Hierdie resultate korn grootliks ooreen met Shipley en Coats ( 1992 :60) en Kaplan 

en Granrose (1993:48) se navorsingsbevindings (raadpleeg 2.7.2.2 (c):57). Ook veroorsaak die 

respondente se veeleisende beroepe dat daar rninder tyd is om aan hulselfte spandeer, soos veral 

blyk uit A, C, D, G en J se response. Dit stern ooreen met Kanter (1984:113-114) en Crosby 

(1991:27-28) se sienings (raadpleeg 3.1. 7: 115). 

6.5.3 lnterpretasie van werkonderbreking 

Tenbrunsel, Brett, Maoz, Stroh en Reilly (1995:242, 243, 244) dui ook aan dat die werkende 

rnoeder haar werkrol eerder as haar farnilierol sorntyds rnoet aanpas orndat sy haar 

farniliebetrokkenheid nie onder 'n sekere vlak kan aanpas nie (raadpleeg 2. 7.2. 9:77 -78). Die rneeste 

respondente, veral B, E, F en I toon dat werk nie rneer huis toe geneern word nie, dat geen oortyd 

gewerk word nie of dat hulle werk nie rneer op datum is nie. D en E toon ook aan dat hulle met 

hulle werkgewer rnoes onderhandel oor werksure en verplasings ten einde aan die eise te voldoen. 

A, Den G toon ook hoe deurdringbaarheid tussen hulle werk- en farniliegrense soos deur Richter 

(1990:146-147) aangedui (raadpleeg 2.7.2.9:76). A enD het voortgegaan om te borsvoed terwyl 

hulle reeds voltyds begin werk het, terwyl G ten rninste twee keer 'n dag per telefoon na die 

welstand van haar kind verneern. 

6.6 ONDERSTEUNING DEUR BETEKENISVOLLE ANDER 

Die werkende rnoeder funksioneer nie in isolasie nie, maar het voortdurend kontak met en word 

ondersteun deur ander persone in haar beleweniswereld. Die respondente in hierdie navorsing se 

ervaring van die mate waarin hulle deur verskillende persone ondersteun is, word in tabel 6.6 

aangedui. Ook word die resultate van die individuele respondente behandel in volgorde van die 
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respondent wat die hoogste ondersteuning, hetsy positief of negatief, ontvang het tot die 

respondent wat die laagste ondersteuning ontvang het. 

In die vertikale kolom dui die S simbool op die swangerskaptydperk van die respondent, Gop die 

geboortetydperk, K op die kraamverloftydperk en W op die tydperk wat die respondent weer 

begin werk het na kraamverlof In die horisontale kolom dui die "Ander" op die vrou wat 

voorgeboorte- en nageboorteklasse aanbied (vir vertroulikheidsdoeleindes word sy as Debbie, wat 

'n pseudoniem is, aangedui), huishulp, omgeegroepe, vriendinne, dokter, ginekoloog, 

hospitaalpersoneel, dagsorgpersoneel en pediater. Die plus ( +) simbool to on aan as die respondent 

die ondersteuning aan haar gebied, positief ervaar het, terwyl die minus (-) simbool dui op die 

negatiewe ervaring van die ondersteuning aangebied. Die sleutel tot die verskillende simbole word 

ook aan die einde van die tabel verskaf 

Die resultate in tabel 6.6 dui aan dat respondent F die meeste ondersteuning ontvang het, met A 

die minste. Daar moet in gedagte gehou word dat die respondente wat tydens die onderhoud dit 

genoem het wat op daardie punt in hulle lewe belangrik in hulle beleweniswereld is. Dit kan dus 

beteken dat A byvoorbeeld nie geen ondersteuning van haar eie familie of skoonfamilie ontvang 

het nie, maar dat dit moontlik vir haar onbeduidend of nie belangrik genoeg was om te no em nie. 

Ook Leiter en Durup (1996:31) dui aan dat die aard en parameters van die ondersteunende 

verhoudings tussen die werk- en familiesfeer verskil (raadpleeg 3.1.5: 104). Wat betref die 

spesifieke bronne van ondersteuning stem die resultate in tabel6.6 ooreen met Brannen en Moss 

(1991 :238) asook Shipley en Coats (1992:60) se navorsingsresultate (raadpleeg 3.1.5: 107). Elke 

tipe ondersteuning wat ontvang is, word vervolgens individueel in meer detail gei:nterpreteer. 



Tabel6.6: Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Respondent Tydperk Eggenoot Eie familie Skoonfamilie Werk 

F s Werk in ander stad in F voel sy sal 'n projek 
laaste twee maande van F verloor indien werkgewer 
se swangerskap (-) uitvind sy is swanger (-) 

Aanvaar dat F nie m ander 
stad wil gaan werk teen 
eindevan swangerskap nie 
(+) 

G Staan F by tydens moeilike 
geboorte ( +) 

K Ouers gee kind bottel, Steun op skoonsuster se 
moeder kan nie borsvoed keuse van kleuterskool ( +) b) uers wil kind fopspeen 
teen F se toestemmmg gee 
(-) 

Ander 

Voorgeboorteklasse berei 
F voor vir klein babatjie 
(+) 

Hospitaalpersoneel in 
harwar tydens geboorte b) inekoloog wys bekom-
mernis oor F se toestand b) inekoloog stem in dat F 
'n dag Ianger in hospitaal 
bly na geboorte (+) 

Ginekoloog hlaas druk op 
F om op te ou borsvoed 
~-) 

kakel Debbie na ure vir 
raad oor kind se koors (+) 
Doen nageboorteklasse by 
Debbie(+) 

N 
0\ 
~ 



Tabel6.6: Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Respondent Tydperk Eggenoot Eie familie Skoonfamilie Werk 

F (vervolg) w Werk by dieselfde werk- Ouers reis van ver om siek Kuier elke Saterdag by 
fewer(+) kind te versorg ( +) skoonouers, F het nie tyd 

aat F nie toe om kind aan vir inkopies (-) 
dagsorgpersoneel oor te Skoonouers versorg siek 
~e nie omdat sy huil (-) kind(+) 

ndersteun F voortdurend 
tydens kind se siekte ( +) 
Wil kind teen F se wense 
in wind uitneem (-) 
Help met kindersorg-
aktiwiteite soos bottels was 

(+) · h d rk Help met hms ou e 1 e 
aktlwiteite soos kosmaak 
(+) 
Staan nie in nag op vir 
kind(-) 

D s Nog nie getroud toe D Kollegas ondersteun D 
uitvind dat sy swanger is omdat sy drie dae voor 
nie (-) geboorte nog 'n konfe-

rensie toegespreek het ( +) 

G 

K Moeder reis van ver om D 
vir drie weke by te staan 
na geboorte (+) 

Ander 

Pediater beskuldi~ F vir 
kind se siekte om at kind 
in die kleuterskool is (-) 
Net huishulp twee keer 'n 
week(-) 
Ouers van nageboorteklas 
vergader maandeliks ( +) 
Dagsor~personeel volg F 
se beve e (+) 
Dagsorgpersoneel versorg 
kino goed tydens siekte 
(+) 
Dagsorwersoneel help 
met kin se ontwikkeling 
(+) 
Huishulp skryf vir F voor 
wat om te doen (-) 

Hospitaalpersoneel plaas 
drul( op D om te borsvoed 
(-) 

N 
0\ 
Vl 



fabel6.6: Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Respondent Tydperk Eggenoot Eie familie Skoonfamilie Werk 

[) (vervolg) w Versorg kind om D eie tyd Moeder vryfkind se winde D dwing respek af omdat 
te bied (+) uit na borsvoeding sodat D ~ te midde van swak 
Versorg kind om druk van weer kan gaan werk ( +) s aak nog haar werk 
D se moederroleise te Los kind by ouers en gaan effe tief verrit ( +) 
verlig (+) saam met eggenoot vir Dra geldelik y tot D se 
Verstaan nie moederrol- ~ar dae weg (+) da~sorg verantwoordelik-
eise wat aan D gestel word oeder is vu kind soos 'n he e (+) 
volkome nie (-) tweede moeder ( +) Verkort D se werkure agv 
Verstaan nie emosies wat haar moederroleise ( + l 
saam met D se moederrol Vereis dat D vroeg oop 
gepaard gaan nie (-) om tyd by kind te spandeer 

(+) 

J s Voorsien kos wanneer J te 
moeg is(+) 
Verheug oor swangerskap, 
deel nie J se ongelukkig-
heid daaroor (-) 

G 

K Vergesel J wanneer sy Moeder reis ver om J in Skoonsuster bly jY J vir 
buurvrou gaan vra of sy eerste week na geboorte maand en versk gesel-
kind sal versorg wanneer J van kind by te staan ( +) skap (+) 
begin werk ( +) J reis af na moeder vir drie 

weke met kind, moeder 
neem kind baie van J se 
hande af(+) 

Ander 

Dagsorgmoeder versorg 
slegs D se kind ( +) 
Dagsorgmoeder neem kind 
na speelgroep en swem-
lesse (+) 
Kind is gelukkig by dag-
moeder (+) 

Voorgeboorteklasse be rei J 
voor vir moederskap ( +) 

Ginekoloog stem in dat J 
vir induks1e kan gaan ( +) 
Ginekoloog en narkotiseur 
be handel J goed ( +) 

Doen nageboorteklasse by 
Debbie(+) 

I 

N 
0\ 
0\ 



Tabel6.6: Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Respondent Tydperk Eggenoot Eie familie Skoonfamilie Werk 

J (vervolg) w Neem deel aan besluite oor Ouers bly ver en kan J nie Skoonouers bly ver en kan Kry ondersteuning van 
da~org (+) daagliks bystaan in J nie daagliks bystaan in vroulike kollega terwyl 
Ky geredelik na kind te versorging van kind nie versorging van kind nie beide weg van huis af 
midde van J se werkeise (-) (-) werk (+) 
(+) Tante gaan haal kind by 
Versorg kind om J eie tyd dagmoeder indien J laat 
te bied (+) moet werk ( +) 

E s Kom dadelik om E te Kolle gas verlig E se situa-
ondersteun toe sy siek raak sie rondom oggendnaar-
bywerk (+) heid (+) 

G Ondersteun E baie tydens 
geboorte ( +) 

K 
-- ---

Ander 

Vriendinkuier saam met J 
en kind by koffiewinkel 
(+) 
Vriendin trek w~ nadat 
ooreengekom het t bulle 
tesame iemand in diens 
sou neem om kinders te 
versorg (-) 
Deel moederrolervarings 
met vriendinne ( +) 
Vriendinne kan nie ten 
volle vertrou word om 
diepste emosies oor 
moederrol te deel nie (-) 
Vriendin gaan haal kind 
by dagmoeder indien J 
moet laat werk ( +) 
Da~moeder berei al kind 
se os voor, selfs vir na 
ure (+) 

Ginekoloog doen alles in 
sy vermoe om E gerus te 
stel oor kind se welstand 
tydens E se siekte ( +) 
Huisdokter skakel elke dag a dens E se siekte ( +) 

inekoloog deel E se 
vreugde dat kind nie skade 
gelei het tydens E se siekte 
nie (+) 

E en huishulp kom goed 
oor die weg (+) 

N 
01 
-...l 



Tabel6.6: Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Respondent Tydperk Eggenoot Eie familie Skoonfamilie 

E (vervolg) w Stem saam met E se idees Ouers kla indien E na ure Skoonouers versorg kind 
oor kind se opvoeding, dus tyd by haar kind wil terwyl E werk (+/-) 
geen kon:flik ( +) spandeer en hulle nie Skoonouers skinder oor E 
Kies E se kant teen ouers toelaat om dit te doen nie se optrede teenoor kind 
in kon:flik oor dagsorg ( +) (-) ~-) 
Versorg kind in aand as E koonouers verstaan nie E 
gaan draf ( +) se liefde vir kind (-) 
Vertroos E wanneer sy Skoonouers voer nie E se 
onbedaarlik huil met doop bevele uit oor versorging 
van kind(+) van kind nie (-) 
Skaal bmtemuurse akti- Skoonouers gee kind baie 
witeite af om meer ~d by aandag (+) 
huis deur te bring ( + 

H s 

G 

K Help H baie nadat sy 'n H bly by ouers terwyl aan 
keisersnit gehad het ( +) haar huis ~ebou word ( +) 
Toon baie meegevoel ty- Ouers bly y H terwyl aan 
dens H se siekte ( +) hulle hms gebou word (-) 

Vader toon baie mee-
f-evoel tydens H se siekte 
+) 

Werk Ander 

Huishulp lewer uitste-
kende d1ens in huis (+) 
Huishulp hanteer kind 
goed (+) 

Doen voorgeboorteklasse 
by Debbie ( +) 
Debbie berei H voor vir 
keisersnit ( +) 

Ginekoloog probeer om 
keisersnit te vermy ( +) 

Debbie stel huidige 
kleuterskool voor (+) 

N 
0\ 
00 



fabel6.6: Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Respondent Tydperk Eggenoot Eie familie Skoonfamilie Werk 

H (vervolg) w Help met kindersorg- Moeder kry swaar omdat Skakel skoonsuster wat H word toe&elaat om vroe~ 
aktiwiteite soos kosgee ( +) H se huis me altyd meer so apteker is as kind siek is te loop in ien haar wer 
Versorg kind om H eie tyd netjies is nie (-) (+) op datum is(+) 
te bied vir oefen ( +) Skakel broer wat dokter is Skakel skoonsuster wat Kollegas luister geduldi~ 
Help met huishoudelike as kind siek is ( +) dokter is as kind siek is na haar stories oor kin 
aktlwiteite soos kosmaak Ouers ~k maand na kind, (+) (+) 
(+) H dink ulle is te oud (-) H word toegelaat om huis 
Kommunikeer met H oor toe te gaan as kind siek is 
huweliksprobleme (+) (+) 
Verstaan H se "buie" (+) Kollegas in dieselfde 

situas1e as H wat kinders 
aanbetref ( +) 

[ s 

G 

K Staan of- in nag om kind Moeder meen teen I se 
tevoed +) beterwete dat kind koliek 

is (-) 
Moeder kan nie kind se 
gehuil hanteer (-) 

Ander 

Vriendinne geskok dat H 
nie huil omdat kind 
kleuterskool toe gaan nie 
(-) 
Het huishulp slegs een 
keer 'n week (-) 
Deel van Bybelstudiegroep 
(+) 
Dagsorgpersoneel versorg 
kind goed ( +) 
Dagsorgpersoneel versorg 
steeds kind as H laat is ( +) 1 

Vennoot gaan met 
kraamverlof terwyl I sewe 
maande swan~er is (-) 
Voorgeboorte lasse berei I 
nie voor vir emosionele sy 
van moederskap nie (-) 

Hospitaalpersoneel staan I 
baie by(+) 

N 
0\ 
'-0 



Tabel6.6: Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Respondent Tydperk Eggenoot Eie familie Skoonfamilie Werk 

I (vervolg) w Weet hoe om I se "buie" te Moeder versorg aanvank- Kan nie oor probleme by 
hanteer (+) lik kind by I se praktyk ( +) werk praat nie want dit is 
Was bereid om in die I het verkeerde gewoontes onprofessioneel (-) 
eerste {;ar na die geboorte by eie moeder geleer (-) 
van ind emosioneel I moes ophou om moeder 
afgeskeep te word ( +) te vra om kind te versorg 
Kommunikeer met I oor a~ haar onvermoe om 
eie &ebrek aan kennis oor kmd te hanteer (-) 
kin ersorg ( +) I moes moeder emosioneel 

dra toe sy self die onder-
steuning nodig gehad het 
(-) 

B s 

G 

K 

w Deel in kindersorg-
aktiwiteite soos bad ( +) 

Kollegas stel belang in 
welstand van kind ( +) 

Maak staat op B se 
inkomste (-) 
Werk lang ure (-) 
Versorg kind sodat B met 
vriendinne kan kuier ( +) 

'I 

Verkies, soos B, om nie in 
week uit te gaan nie (+) 

G s 
----

Ander 

Professionele beeld ver-
oorsaak dat I nie by om-
feegroere haar emosies 
an dee nie (-) 

Doen voorgeboorteklasse 
om haar voor te berei vir 
moederrol ( +) 

Debbie verseker B dat 
kind tydens siekte nie sal 
sterf nie ( +) 

Huishulp sal B by werk 
laat weet indien kmd iets 
soos doeke nodig het ( +) 
Pediater belnvloed B se 
besluit om kind by huis-
hulp te los(+) 
Hmshulp versorg kind 
goed (+) 
Huishulp praat soms op 
telefoon en gee nie voile 
aanda5 aan kind (-) 
Volg ebbie se raad oor 
speelgroepie vir kind ( +) 

N 
-...,J 
0 



fabel6.6: Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Respondent Tydperk Eggenoot Eie familie Skoonfamilie Werk 

(; (vervolg) G 

K Staan G by (+dens sy eie 
kraamverlof +) 

w Verrig 50 persent van 
kindersorgaktiwiteite (+) 

Kry nie ondersteuning van 
familie nie (-) 

Kry nie ondersteuning van 
skoonfamilie nie (-) 

c s 

G 

K Persoon wat haar werk 
verrig is siek, C moet gaan 
werk (-) 

w Ondervinding met vorige Moet self ander 
kinders help hom om C kontrakteer om C se werk 
beter in haar moederrol by te verrig as sy nie self kan 
te staan (+) werk nie (-) 
Staan in volwasse Kry hulp by werk om kind 
verhouding met C ( +) te versorg as C haar 
Stel nie onredelike eise saamneem ( +) 
aan C (+) 

A s 

G 

K 
-- ---

Ander 

Goeie vriendin ondersteun 
G in moederrol ( +) 
Vriendin versorg kind 
sodat G en efgenoot saam 
kan uitgaan +) 
Dagsorgpersoneel versorg 
kind goed ( +) 

Ho~itaalpersoneel bring 
kin nie vinn~ genoeg na 
C vir borsvoe mg (-) 

Neem huishul~ saam as 
uitgaan om na ind te kyk 
(+) 

N 
.....:) ,._.. 



fabel 6.6: Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Respondent Tydperk Eggenoot Eie familie Skoonfamilie Werk Ander 

<\ (vervolg) w Help met kindersorg- Sekretaresse is nuut werk 
aktiwiteite (+) en nie gewoond aan o)set 
Kan kind mstig maak as by A se praktyk nie (-
sy huil (+) Sekretaresse doen haar 

werk effektief ( +) 

Ander = Vrou wat voorgeboorte- en nageboorteklasse aanbied (Debbie -pseudoniem), huishulp, omgeegroepe, vriendinne, dokter, ginekoloog, hospitaalpersoneel, 
dagsorgpersoneel, pediater 

s Swangerskaptydperk G 

K Kraamverloftydperk w 

Geboortetydperk 

Tydperk temg by die werk na 
kraamverlof 

+ ondersteuning het positiewe emosies tot 
gevolg 

ondersteuning het negatiewe emosies tot 
gevolg 

N 
-...:) 
N 
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6.6.1 Interpretasie van ondersteuning deur eggenoot 

Al die respondente het ondersteuning deur hulle eggenote gerapporteer, hetsy positief of negatief 

G het onder andere gerapporteer dat alle kindersorgtake op 'n gelyke basis tussen hulle verdeel 

word. Dit is in teenstelling met Schwartzberg en Dytell (1996:213) se bevindings (raadpleeg 

3.1.6: 109). 

Maggs en Galambos ( 1993 :241) verwys daarna dat die eggenoot geneig is meer huishoudelike en 

kindersorgaktiwiteite te verrig, hoe meer ure die vrou werk (raadpleeg 3.1.6: 109). Die 

respondente het verskillende vlakke van ondersteuning in die verb and deur hulle eggenoot getoon. 

Respondent D dui aan dat haar eggenoot die kind sal versorg sodat sy ander huishoudelike 

aktiwiteite kan verrig. J het gerapporteer dat haar eggenoot hulle kind sal versorg as haar werkeise 

te veel raak, terwyl B aangedui het dat sy en haar eggenoot die kindersorgaktiwiteite saam verrig. 

Dit bied haar nie noodwendig die geleentheid vir ander noodsaaklike huishoudelike- of 

kindersorgaktiwiteite nie. Slegs respondente F en H het getoon dat hulle eggenote na die geboorte 

van die kind in beide huishoudelike (byvoorbeeld kos maak) en kindersorgaktiwiteite (byvoorbeeld 

kind bad) help. Dit stem ooreen met Fine (1992: 181) se redenering (raadpleeg 3.1.6: 109) asook 

Wharton (1994:199) se bevindings oor die tipe huishoudelike aktiwiteite wat die eggenoot 

gewoonlik sal verrig (raadpleeg 3 .1.6: 111-112). 

Gilbert(1985:66) kategoriseerdubbelloopbaangesinneindrietipes (raadpleeg 3.1.6: 110-111). Op 

grond hiervan kan die respondente in twee van hierdie drie tipes gekategoriseer word. Dit blyk dat 

respondente B, C, D, E en I as tradisioneel gekategoriseer kan word. Hierdie respondente het 

geen melding gemaak van enige ondersteuning deur die eggenoot in huishoudelike of 

kindersorgaktiwiteite nie. Dit wil voorkom asof hierdie werkende moeders die aktiwiteite nog 

steeds as hulle volle verantwoordelikheid beskou. Respondente A, F, G, H en J word as 

deelnemendbeskou omdat hulle ondersteuning in huishoudelike en/ofkindersorgaktiwiteite noem. 

Die deelnemende dubbelloopbaangesin soos hier aangedui ondersteun ook Dancer en Gilbert 

(1993: 142) se gevolgtrekkings (raadpleeg 3.1.6: 111). 

Die dankbaarheid van sommige respondente vir die ondersteuning wat hulle van hulle eggenote 

ontvang kan in die volgende response gesien word: 

F: " ... in daai opsig, pa doen baie. As dit nie vir hom was nie, dan kan ek nie werk nie." 
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H: " ... enne (eggenoot) prys ek net. Hy het 'n hoogs veeleisende werk, so hy bring net sy bes, 

want ek meen soos vanaand toe ek by die huis kom, is (kind) kos gegee en hy is gebad." 

Op hierdie punt meen Beatty (1996:245) en Houston et al. (1992: 13) ook dat ondersteuning van 

die eggenoot met huwelikstevredenheid verband hou (raadpleeg 3.1.6: 113). 

Berkman (1984) in Brannen en Moss (1991:229-230) noem sewe funksies van sosiale 

ondersteuning vir die individu (raadpleeg 3.1.5:105-106). Een van hierdie funksies is die 

herversekering van eiewaarde. Vir D skep dit 'n probleem omdat sy ervaar dat haar eggenoot nie 

die eise en emosies wat met haar moederrol gepaardgaan, verstaan nie. Die situasie het die 

potensiaal om haar gevoel van bekwaamheid in hierdie rol negatief te be"invloed. Ook F se 

eggenoot laat haar nie toe om uit die motor te klim en van haar kind by die skool afskeid te neem 

nie, omdat sy as gevolg van skeidingsangs huil. Hierteenoor vertroos E se eggenoot haar wanneer 

sy by die doop van haar kind huil. Laastens maak Wiersma en Van Den Berg (1991:1214) ook 

melding van emosionele ondersteuning deur die eggenoot (raadpleeg 3.1.6: 114). D, E enH noem 

nie dat hulle eggenote nie noodwendig kindersorgaktiwiteite sal verrig nie, maar wei die kind 

oppas om vir die onderskeie respondente tyd op hul eie te bied. 

6.6.2 Interpretasie van ondersteuning in die familiesfeer 

Een van die funksies van sosiale ondersteuning wat Berkman (1984) in Brannen en Moss 

(1991 :229-230) noem, is die herversekering van eiewaarde (raadpleeg 3.1.5: 105-106). 

Hiervolgens bied beide H se eggenoot en vader vir haar baie emosionele ondersteuning met haar 

siekte tydens haar kraamverlof Die ander funksie wat Berkman (1984) in Brannen en Moss 

(1991:229-230) noem is die van praktiese steun. Volgens die resultate van hierdie navorsing 

ontvang beide respondente D en J praktiese ondersteuning van hulle eie moeders wat van ver reis 

om hulle te ondersteun in die eerste paar weke van kraamverlof D se ouers sien ook om na haar 

kind wanneer sy en haar eggenoot vir 'n naweek weggaan, en J se tante gaan haal haar kind by die 

dagsorg indien J moet laat werk. F se ouers en skoonouers versorg ook haar kind wanneer die siek 

is. E se skoonouers verrig die funksie van dagsorgpersoneel deur daagliks haar kind te versorg 

terwyl sy werk. H bly ook tydens haar kraamverlofvir 'n tydperk by haar ouers terwyl daar aan 

haar huis verbou word. En laastens sien I se eie moeder aanvanklik na haar kind om, by I se 

praktyk. 
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Die laaste funksie wat die navorser kon identifiseer wat die ondersteuning aan die respondente 

voorsien, is die voorsiening van inligting (Berkman, 1984 in Brannen & Moss, 1991:229-230; 

raadpleeg 3 .1. 5: 105-1 06). F maak staat op haar skoonsuster se evaluasie van kleuterskole wanneer 

sy op een moet besluit. Uit die aard van hulle beroepe as dokters en apteker verskafH se broer 

en skoonsusters aan haar Ieiding wanneer haar kind siek is. 

Respondent I toon die vyfde laagste ondersteuning in hierdie studie. Sy noem slegs haar eie 

moeder binne die familiesfeer as ondersteuning. A, B, C en G no em geen ondersteuning van of eie 

familie of skoonfamilie nie. Hierdie respondente maak oorwegend van betaalde hulp, soos huishulp 

en dagsorgpersoneel gebruik. Dit is in ooreenstemming met Brannen en Moss (1991:220) se 

navorsing dat werkende moeders se sosiale netwerke kleiner is as die van tuisteskeppers 

(raadpleeg 3.1.5: 106). Ook Googins (1991:40) kom tot die gevolgtrekking dat toenemende 

isolasie van die kernfamilie tot konflik lei (raadpleeg 3 .1. 5: 1 07). 

Die resultate dui ook aan dat J baie dankbaar is oor die feit dat haar skoonsuster vir 'n maand 

tydens haar kraamverlofby haar kom kuier en vir haar geselskap gebied het. Dit ondersteun Leifer 

(1980: 172; raadpleeg 3 .1.5: 1 08) se siening oor die toenemende isolasie van die moeder na die 

eerste paar weke, na die geboorte van haar kind. 

6.6.3 Interpretasie van ondersteuning in die werkplek 

Dit blyk dat die respondente min ondersteuning in die werkplek ontvang om die konflik tussen die 

eise van hulle veelvuldige rolle te hanteer. Dit stem met Shipley en Coats (1992:62) se siening 

ooreen dat sosiale en werkhoudings nie 'n moeder aanmoedig om te werk nie (raadpleeg 2. 7.1.2 

(a):46). Dit kan ook wees as gevolg van die feit dat drie van die respondente in hulle eie praktyk 

werksaam is ( naamlik A, C en 1), en die gevolge wat daarmee gepaardgaan eenvoudig moet dra 

om winsgewend te werk. Van die oorblywende respondente het slegs D en E daarin geslaag om 

hulle werkure en omstandighede suksesvol met hulle werkgewers te beding, ten einde die eise en 

konflik tussen hulle veelvuldige rolle te hanteer. Dit blyk dat B, F, G en J se werkgewers nie die 

eienskappe, soos deur Schultz en Schultz (1994:236-237) bepaal, toon nie (raadpleeg 2.7.2.5:68-

69). 

Respondent H wys daarop dat alhoewel sy volgens haar nie 'n goeie salaris verdien nie, sy haar 
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werk geniet en aanbly omrede haar werkgewers tegemoetkomend is teenoor haar moederrol. Dit 

stem met Marcelissen, Winnubst, Buunk en De Wolff( 1988:3 70) se bevindings ooreen ( raadpleeg 

2. 7.2.5:69). In teenstelling met Barker (1993 :64, 66) se navorsingsresultate voel D, dat alhoewel 

sy in 'n omgewing waar oorwegend mans werksaam is, haar werkgewers haar hoog ag omdat sy 

haarselften spytevan haarmoederrol in hulle omgewing kan "handhaaf'(raadpleeg 2. 7.2.5 (a):69). 

Wiley en Eskilson (1988:461) het tot die gevolgtrekking gekom dat werkgewers wat glo dat 

vroulike werknemers, wie se familieverantwoordelikhede met hulle werk sal inmeng, as minder 

betroubaar beskou sal word (raadpleeg 2.7.2.5 (a):70). Ten opsigte van hierdie punt was F 

bekommerd dat indien haar werkgewer sou uitvind dat sy swanger is, sy 'n belangrike projek wat 

aan haar toegeken is, sou verloor. 

6.6.4 Interpretasie van ondersteuning deur betekenisvolle ander 

Pearlin en McCall (1990:59) noem dat die kragtigste bestanddeel van informele ondersteuning 

daardie aktiwiteite is wat nie as ondersteunend gekategoriseer word nie (raadpleeg 3 .1. 5: 1 05). Dit 

vorm deel van gewone daaglikse en situasionele interaksie, maar die verskil kom te voorskyn in 

die wyse waarop die respondent daarop reageer. Die hospitaalpersoneel kan hier as voorbeeld 

gebruik word. Tydens die geboorte van 'n kind het hulle bloot hulle werk uitgevoer, maar die wyse 

hoe hulle hulle taak verrig het word deur elke respondent anders in haar beleweniswereld ervaar. 

In F se geval was sy nog ontsteld omdat die ginekoloog sy bekommernis oor haar toestand tydens 

die geboorte, voor haar uitgespreek. Dit het ook vir haar gevoel asof die hospitaalpersoneel in 'n 

harwar was. D verwyt ook die hospitaalpersoneel omdat hulle druk op haar ten opsigte van 

borsvoeding uitgeoefen het. Dit het daartoe gelei dat sy aanvanklik probleme met die prosedure 

ondervind het. Ook C noem dat die hospitaalpersoneel haar kind te lank van haar afweg gehou 

het om die borsvoedingsprosedure aanvanklik suksesvol te maak. Die volgende respondente het 

egter die hospitaalpersoneel as positief ondersteunend ervaar. E se ginekoloog stel haar gerus oor 

haar siekte tydens swangerskap en deel in haar vreugde omdat die kind nie daardeur benadeel is 

nie. His dankbaar dat haar ginekoloog alles in sy vermoe gedoen het om 'n keisersnit te vermy. 

I noem spesifiek dat sy net 'n gevoel van dankbaarheid teenoor die hospitaalpersoneel het vir die 

wyse waarop hulle haar behandel het. Laastens noem J ook dat sy ook goed in die hospitaal 

behandel is. 
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Ten opsigte van die funksies wat sosiale ondersteuning aan die respondent hied, soos deur 

Berkman (1984) in Brannen en Moss (1991:229-230) bepaal (raadpleeg 3.1.5:105-106), vervul 

betekenisvolle ander ook in die respondente se behoefte aan sosiale integrasie. Beide F en J noem 

dat hulle die nageboorteklasse wat deur Debbie aangebied is besonder ondersteunend ondervind 

het. Dit het hulle die geleentheid gebied om hulle bekommernisse ten opsigte van hulle moederrol 

met iemand anders te deel. Ook G en J noem dat hulle vriendinne 'n belangrike 

ondersteuningsnetwerk vorm. H skakel in by 'n Bybelstudiegroep en I by 'n omgeegroep, alhoewel 

sy die ondersteuning daar tans as negatief ervaar. 

Hiermee saam verskaf Debbie, wat die voorgeboorte- en nageboorteklasse aanbied, inligting, 

Ieiding, advies en ondersteuning in terme van die respondent se voorbereiding vir haar moederrol

voor en na die geboorte van haar kind (Berkman, 1984 in Brannen en Moss, 1991:229-230; 

raadpleeg 3.1.5: 105-106). B, F, Hen J het hierdie tipe ondersteuning positief ervaar. Slegs I het 

dit negatief ervaar omdat dit haar vir die praktiese sy van die moederrol, soos voeding, voorberei 

het maar nie vir die emosionele gevolge van die moederrol nie. Vir F en J het die nageboorteklasse 

voortdurende sosiale interaksie verskaf nadat die intensiewe sosiale interaksie direk na die 

geboorte van hulle kinders, afgeneem het. Dit ondersteun Leifer (1980: 172) se siening (raadpleeg 

3.1.5:108). 

Eksterne bronne van ondersteuning is soms oneffektief om die werkende vrou se werkverwante 

stres te hanteer (Korabik, McDonald & Rosin, 1993: 146-147; raadpleeg 3.1.5: 108). Dit blyk in 

hierdie resultate dan ook dat die pediater wat F vir haar kind se siekte gekonsulteer, het haar 

blameer vir die siekte omdat sy haar kind in 'n kleuterskool plaas. Ook H se vriendinne is geskok 

omdat sy dit geniet het om na haar kraamverlofterug te keer werk toe. Beide F en His ongelukkig 

hieroor. 

6.7 PERSOONLIKHEIDSFUNKSIONERING 

In hierdie gedeelte word verslag gedoen oor hoe elke respondent se persoonlikheidsfunksionering 

met die persoonlikheidsprofiel (van 'n geestesgesonde persoonlikheid) soos in hoofstuk 4 

ontwikkel is, ooreenstem al dan nie (raadpleeg 4.6:223-229). Dit beteken dat die werkende 

moeder se persoonlikheid bespreek word na aanleiding van die mate waarin die respondent 

voorbeelde verskaf van intrapersoonlike en interpersoonlike funksionering, en in watter mate dit 



278 

tot insig in die respondent se persoonlikheidsprofiel hydra. 

Intrapersoonlik sal op kognitiewe, affektiewe en konatiewe funksionering gefokus word, waarna 

daar aandag aan interpersoonlike funksionering gegee word. Om die respondent se 

persoonlikheidsfunksionering binne konteks te plaas om dit te verhelder, word voorbeelde (wat 

oorvleueling met ander funksioneringskenmerke kan toon) uit die respondente se response 

weergegee. Nadat verslag gelewer is oor elke respondent se persoonlikheidsfunksionering word 

'n gesamentlike interpretasie verskaf, in ooreenstemming met die persoonlikheidsprofiel, soos 

hierbo vermeld. 

In die rapportering van die respondente se persoonlikheidsfunksionering is dit belangrik om nie 

die akademiese suiwerheid van die intrapersoonlike en interpersoonlike funksionering te skaad nie. 

Dit lei noodwendig daartoe, dat in die rapportering van die respondent se 

persoonlikheidsfunksionering, gebeure nie altyd logies op mekaar volg nie. Die beskrywing volg 

dus nie 'n gemaklike storielyn nie. 

• Respondent A 

Kognitief: A besef dat sy haarselftydens haar swangerskaptydperk te na gekom het, deur tot aan 

die einde van haar swangerskap te werk. Sy het dit gedoen om te verseker dat haar praktyk 

suksesvol bedryf word. ('n Voorbeeld wat sy no em waarin sy haarself te na gekom het is dat as 

gevolg van haar druk werkskedule in die periode, sy nie tyd gehad het om die wonder van haar 

swangerskap in oenskou te neem nie.) Sy no em dat nadat sy 'n moeder geword het, haar I ewe in 

'n harwar was toe sy aan die vele eise van haar moederrol moes voldoen. Sy besef dat dit tot haar 

eie nadeel gestrek het. Aanvanklik was die vervulling van haar moederrol vir haar 'n 

aanpassingsperiode waartydens sy aan die verantwoordelikheid wat daarmee gepaardgaan, 

gewoond moes raak. Sy noem spesifiek dat haar tydbeplanning tydens die peri ode oneffektief was 

en die eise aan haar gestel te veel was. Verder besef sy dat, vir haar eie beswil, sy moes pro beer 

perspektiefbehou van die hele situasie en die nuwe eise wat die vervulling van haar moederrol 

meegebring het. Laastens kan daar ten opsigte van A se kognitiewe funksionering genoem word 

dat sy haarself as 'n analitiese tipe persoon beskou. 

Affektief: A het 'n vrees gehad dat haar nuwe praktyk gaan misluk, en het die druk ervaar om dit 
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'n sukses te maak. Daarom was sy ongelukkig omdat sy in die tyd toe sy die nuwe praktyk begin 

het, die tyding van haar swangerskap gekry het. N adat sy 'n moeder geword het, was sy aanvanklik 

emosioneel verwyderd van haar rol as moeder, wat tot skuldgevoelens en ongelukkigheid gelei het. 

Dit was vir haar in die tydperk moeilik om liefde (byvoorbeeld teenoor haar kind) te bewys, want 

moederskap was vir haar 'n oorweldigende ervaring. Eers toe sy gemakliker en meer in beheer van 

haar moederrol gevoel het, het sy haar emosies vrye teuels gegee. (A erken byvoorbeeld dat sy 

eers vir haar kind lief geword het, toe die kind al heelwat ouer was.) In die peri ode direk mi die 

geboorte van haar kind, het A verontreg gevoel oor haar voorkoms. (Soos later genoem, kon A 

nie daarna streef om haar ideale gewig te bereik nie, omdat sy moes borsvoed.) 

Konatief: A gebruik eet as hanteringsmeganisme. Omdat sy in die vervulling van haar moederrol 

voortdurend moeg was, het sy enigiets geeet in die hoop dat dit vir haar energie sal verskaf, 

gevolglik het sy baie gewig opgetel. Dit het beteken dat sy van haar persoonlike doelwit om haar 

gewig nadat sy gekraam het te stabiliseer, afstand doen, ten einde te kon borsvoed en nie 

voortdurend moeg te wees nie. 

A verwys dikwels na probleme wat tydens haar swangerskap opgeduik het. Sy het haar 

vennootskap ontbind, met 'n nuwe praktyk begin, nie kraamverlof kon neem nie, 'n nuwe 

sekretaresse moes aanstel en fisiese probleme soos gewigstoename, moegheid en lae bloedsuiker 

ervaar. Sy noem dat sy nie weet hoe om die nuwe eise van haar moederrol te hanteer nie. Wanneer 

A praat oor dit wat sy in die toekoms verwag ofbeplan, noem sy spesifiek dat sy haar volgende 

swangerskap anders wil hanteer. Sy sal verkies om iemand in diens te neem om die praktyk in 

stand te hou, sodat sy kraamverlof kan neem. Sy wil na die tweede swangerskap meer vaste 

werkure he. 

Interpersoonlik: A erken dat sy aanvanklik nie 'n hegte band met haar kind kon bewerkstellig nie, 

en dat dit eers later ontwikkel het. (As voorbeeld no em sy dat sy in die loop van haar swangerskap 

en na haar kind gebore is, emosioneel verwyderd van die situasie gestaan het. Sy het haarself nie 

toegelaat om vir haar kind liefte wees nie, want die eise van haar veelvuldige rolle waste veel om 

nog lief de ook te kon gee.) Eers toe haar kind groter word, kon sy deernis teenoor haar kind begin 

toon (nadat sy meer in beheer van haar moederrol begin voel het). A noem dat sy neig om haar 

kind afte skeep (weer eens as gevolg van haar hoe werkeise). Haar eggenoot staan haar baie by, 

deur byvoorbeeld hulle kind te versorg wanneer A genoodsaak is om haar werkverpligtinge nate 
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kom. Sy neig egter om hom ook af te skeep. Dit blyk veral uit haar respons dat hy baie in hulle 

verhouding moes prysgee, om haar in staat te stel om haar moederrol te vervul. A bedryf haar 

praktyk aileen nadat sy die een was wat 'n aanvanklike vennootskap ontbind het, en moet daarom 

redelik onafhanklik van ander kan funksioneer. Sy noem dat in die vervulling van haar moederrol 

sy van haar eggenoot se ondersteuning afhanklik is. A noem egter nie enige ondersteuning van 

ander familielede, soos haar moeder of skoonmoeder, in die onderhoud nie. 

• Respondent B 

Kognitief: B se swangerskap was nie beplan nie. Sy besef dat nadat sy 'n moeder geword het, haar 

tyd nie meer geword het om hierdie rol te akkommodeer nie. Sy het nog steeds beperkte tyd tot 

haar beskikking, en moet haar bykomende rol as moeder hierby inpas. Die feit bly egter staan dat 

sy verplig is om, as gevolg van haar werkure, meer tyd aan haar werkrol as aan haar moederrol 

te moet afstaan. Ten spyte hiervan besef sy dat dit haar verantwoordelikheid is om haar moederrol 

tot die beste van haar vermoe te vervul. B het die persepsie dat God 'n man en vrou met 'n doel 

gemaak het, sodat hulle mekaar kan bystaan (in die opvoeding van hulle kinders). Ter verdere 

verduideliking van B se kognitiewe funksionering kan genoem word dat sy die feit dat sy 'n lewe 

kan voortbring as 'n groot wonderwerk beskou. Sy sou ook meer as een kind wou he. 

B word as gevolg van finansiele redes gedwing om te werk, maar sy erken dat sy self die beroep 

gekies het. Sy sou egter verkies om 'n tuisteskepper te wees en haar rol as moeder ten voile te 

vervul. Dit is vir B asof sekere gebeure bedoel was om oor haar pad te kom. ('n Voorbeeld wat 

sy as ondersteuning hiervan noem is die huishulp wat sy, toe sy dringend op soek na een was wat 

aan haar vereistes voldoen, toevallig gekry het om haar kind bedags te versorg.) Sy verskil van 

konvensionele oortuigings dat borsvoeding immuniteit teen siektes hied. (Sy grond dit op haar eie 

ervaring, omdat haar kind in die peri ode wat hy geborsvoed is, ernstig siek geword het.) Sy stem 

saam met kundiges se oordeel oor sosialisering. 

Affektief: B het met blydskap verneem dat sy moontlik swanger kon wees, en dit was vir haar 

moeilik om haar opgewondenheid te beteuel. Sy is trots daarop dat sy na die geboorte nie 

depressief geraak het nie, en voer as rede aan dat die vervulling van haar moederrol vir haar so 'n 

wonderlike ondervinding was, en bly. Toe B na 'n tydperk probleme met borsvoeding begin ervaar 

het, was sy gemaklik daarmee. (Sy was voorbereid op probleme met borsvoeding, en dit was nie 
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vir haar 'n skok toe sy wel borsvoedingsprobleme ervaar het nie.) Tog was die aanvanklike tydperk 

waar sy haar bykomende rol as moeder moes vervul, 'n onaangename tydperk vir haar omdat sy 

voortdurend, oor haar bevoegdheid in haar moederrol, bekommerd was. B was baie ongelukkig 

omdat sy haar moederrol nie ten volle kon vervul nie ( al rede wat sy hiervoor verskaf, is haar 

werkure ), en sy het aanvanklik van die oggend tot die aand daaroor gehuil. Dit het tot gevoelens 

van frustrasie en skuld teen die einde van haar kraamverloftydperk gelei. Sy is ook 'n gelowige 

individu. 

Konatief: B was aanvanklik, as gevolg van haar werkrol, verplig om van dagsorg gebruik te 

maak. (Sy noem byvoorbeeld dat sy verskillende kleuterskole ondersoek het, maar dat sy om drie 

redes ongelukkig daaroor was. Eerstens wou sy nie haar kind elke oggend uit die huis neem nie, 

uit vrees dat hy siek sou word. Tweedens wou sy hom nie aan ander kinders blootstel waar hy 

moontlik siektes kon opdoen nie, en derdens sou sy verkies om hom selfte versorg.) Om hierdie 

ongelukkigheid gedeeltelik te bowe te kom, het sy ander maatreels getref as alternatief vir die 

dagsorg. (Sy het 'n huishulp aangestel om haar kind tuis te versorg.) Sy gaan ook nie in die winter 

uit nie, maar verkies om tuis te onthaal. (So tref sy voorsorg dat haar kind nie siek word, deur hom 

in die winterkoue uit te neem nie.) 

Wanneer B praat oor wat sy in die toekoms verwag of beplan, no em sy spesifiek dat sy groot 

oorweging skenk aan haar toekomstige finansiele posisie. Sy het haar ook voorberei op die 

geboorte en vir haar nuwe rol as moeder deur voorgeboorteklasse by te woon. 

Interpersoonlik: B wou vir al die belangrike individue in haar beleweniswereld vertel dat sy 

swanger is, alhoewel dit nog nie bevestig was nie. Nadat sy self 'n moeder geword het, is haar 

persepsie dat niemand haar kind so goed soos sy self kan versorg nie. Sy noem dat haar kind 

daagliks vier-en-twintig uur in haar sorg was toe sy hom die eerste keer in dagsorg geplaas het. 

Tans moet sy haar kind by 'n huishulp los. Sy dra haar kind se belange op die hart deur te vertel 

dat sy glo dat dit vir haar kind nodig is om vanaf 'n jong ouderdom met ander te sosialiseer. B 

erken dat dit die pediater se opmerkings oor kleuterskole en die oordrag van siektes was wat haar 

beYnvloed het om haar kind by die huis, in die sorg van die huishulp te plaas. Verder handel sy op 

Debbie se advies om haar kind, wanneer hy ouer is, in 'n speelgroepie te plaas. 
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• Respondent C 

Kognitief: C besef dat die probleme in die eerste paar maande van haar swangerskap, korttermyn 

van aard was. Sy sou graag normaal wou kraam, maar dit was nie vir haar beskore nie. Na die 

geboorte het sy die vervulling van haar moederrol as 'n aanpassingsperiode beskou, wat goeie 

tydbeplanning verg. C het in die vervulling van haar moederrol, probleme met borsvoeding gehad. 

In retrospek besef sy dat sy dit nie self veroorsaak het nie, maar dat dit weens eksteme faktore 

was. C skryf ook probleme wat sy ondervind het, 'n jaar na haar moederrol begin het toe aan 'n 

kombinasie van faktore wat alles met die rolkonflik van haar veelvuldige roUe verband. (Die 

faktore wat C noem sluit in dat sy te veel werk gehad het, op te veel komitees gedien het en dat 

haar moederrol ook nog eise aan haar gestel het. Spesifiek noem C dat dit daartoe gelei het dat 

sy baie moeg geraak het, en ongelukkig in haar werk was.) Volgens haar beskik sy oor 'n redelike 

positiewe geaardheid. 

C besef dat sy na haarself moet omsien, en is dit vir haar belangrik om tyd aan haarself te skenk. 

Wanneer sy terugkyk oor die periode vandat sy 'n moeder geword het, ervaar sy dat haar gedrag 

soms tot haar eie nadeel gestrek het. (Sy noem byvoorbeeld hier ook dat sy op te veel komitees 

gedien het.) C noem dat volgens haar sy 'n redelike mate van keusevryheid in haar beleweniswereld 

het, deurdat die beplanning van haar werklading haar eie verantwoordelikheid is. 

Affektief: C voel gelukkig oor die feit dat sy werk en haar eie baas kan wees. C was vanaf die dag 

wat sy 'n moeder geword het, seker dat sy nie sou toelaat dat hierdie nuwe rol haar lewe 

omverwerp nie. (Tydens haar kraamverloftydperk was C vasberade om normaal te sosialiseer. Sy 

het byvoorbeeld nie toegelaat dat sy vasgekluister by die huis raak nie, maar haar kind 

saamgeneem en by vriendinne gaan kuier.) Sy is geneig om ongeduldig met situasies te raak. (Dit 

blyk uit die situasie toe sy na haar verwagte datum geboorte geskenk het.) C het verontreg gevoel 

oor hoe sy in die hospitaal behandel is ten opsigte van die borsvoedingsprosedure, en was 

gefrustreerd oor die gevolge daarvan. (Sy voel dat die hospitaalpersoneel haar te na gekom het, 

deur haar kind eers lank na die geboorte na haar toe te bring om te borsvoed nadat hulle die kind 

reeds bottel gegee het. Dit was vir C toe moeilik om haar kind te kry om aan haar te drink.) Dit 

was vir haar 'n verligting toe sy na 'n tydperk opgehou borsvoed het want dit het volgens haar, 

haar rolkonflik verminder. Tog het haar rolkonflik, met die bykomende rol as moeder, mettertyd 

tot negatiwiteit en depressie gelei. 
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Konatief: Voordat sy 'n moeder geword het, het C haar ten volle in haar beroep uitgeleef Dit was 

vir haar 'n persoonlike doelwit om haar werk ten beste van haar vermoe te verrig. Nadat sy egter 

die bykomende rol as moeder moes begin vervul, het sy nie meer tyd gehad om al haar aandag aan 

haar beroep te skenk nie, en moes sy van hierdie persoonlike doelwit afstand doen. Die eise van 

haar veelvuldige rolle het veroorsaak dat sy baie moeg geword het. Sy het dit hanteer deur verlof 

te neem, van dagsorg gebruik te maak en haar betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite af te 

skaal. Haar werkomstandighede het ook verander, maar tydens die dae wat dit nie van haar vereis 

word om op kantoor te wees nie maak sy nog steeds van dagsorg gebruik, om haar in staat te stel 

om noodsaaklike aktiwiteite, soos administrasie, af te handel. 

C verwys dikwels na probleme wat sy ervaar het, soos wanneer sy herhaaldelik vertel van al die 

aktiwiteite wat sy moet verrig om aan die vele eise aan haar gestel, te voldoen en die fisiese 

probleme wat sy tydens haar swangerskap en daarna beleefhet. Wanneer C praat oor wat sy in die 

toekoms verwag ofbeplan, noem sy spesifiek dat sy 'n vakansie beplan en dat dit iets is waarvoor 

sy kan werk. 

Interpersoonlik: C toon deernis teenoor haar kind. Sy verkies om haar kind saam te neem na 

funksies toe, al pas die huishulp haar daar op, want dan is sy ten minste beskikbaar vir haar kind. 

Sy spreek die begeerte uit om 'n beter moeder vir haar kind te wees. C en haar gesin beplan ook 

om tyd saam deur te bring. (Sy noem dat hulle 'n maandlange vakansie saam beplan.) Volgens C 

het sy en haar eggenoot 'n gemaklike verhouding, deurdat hulle nie onnodige eise aan mekaar stel 

nie. C bedryfvir lang periodes haar praktyk aileen, sonder haar vennoot, en moet daarom redelik 

onafhanklik van ander kan funksioneer. 

• Respondent D 

Kognitief: D het haar onbeplande swangerskap as 'n geleentheid beskou om haar lewe te verryk. 

Sy was op daardie ouderdom gereed vir haar swangerskap. Nadat sy 'n moeder geword het, het 

D besef dat om haarself in die proses van die vervulling van haar moederrol nie te na te kom nie, 

sy na haarself moes omsien. (Sy het byvoorbeeld, as gevolg van haar negatiewe ondervinding met 

borsvoeding in die hospitaal, besluit om dit eerder te staak aangesien dit haar verhouding met haar 

kind geskaad het.) Sy besef dat sy sodoende haar moederrol meer effektiefkan vervul. 
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Dit was vir D belangrik om tydens haar swangerskaptydperk al haarselfnie te nate kom nie. (Sy 

no em hier die situasie waar ander in haar beleweniswereld haar wou voorse hoe sy haarself tydens 

haar swangerskap moet versorg. Dit het haar gegrief omdat sy gedink het dat sy volwasse genoeg 

is om haarself nie doelbewus te benadeel nie.) Dit was egter aanvanklik nie uit vrye keuse dat D 

borsvoeding gestaak het nie. Dit was haar eie keuse om na haar kraamverlofweer te werk, want 

sy is loopbaanverbonde. Sy besef dat haar veelvuldige rolle veroorsaak dat sy onder aansienlike 

tyddruk verkeer. D noem dat sy ook eers weet wat moederskap werklik behels, nadat sy hierdie 

rol self moes begin vervul het. Vol gens D beskik sy oor 'n sterk persoonlikheid. (Hier no em sy dat 

dit vir haar belangrik is om bevoeg te wees om enige situasie te kan hanteer, sonder die hulp en 

bystand van enige ander individu.) 

D is geneig om van konvensionele oortuigings te verskil. Sy stem nie met tradisionele sienings oor 

'n moeder se huwelikstatus ten tye van haar swangerskap saam nie. (D was nie getroud toe sy 

uitvind dat sy swanger is nie.) Sy stem ook nie saam met die redes van wat koliek by babas 

veroorsaak nie. (D noem dat ander glo dat spanning tydens swangerskap, koliek by babas 

veroorsaak. Sy voer aan dat sy tydens haar eie swangerskap baie werkspanning beleefhet, en tog 

was haar kind nie 'n koliekbaba nie.) 

Affektief: D is bang dat sy as onbevoeg gekategoriseer sal word, indien sy haar emosies wys. 

Veral in die werkplek sal sy dus geen negatief ervarende emosies, soos vrees ofhartseer, openbaar 

nie. D is dankbaar dat sy die voorreg het om 'n moeder te wees en ervaar dat sy as gevolg hiervan 

meer waarde aan die lewe heg. D het teleurgesteld en gegrief gevoel toe die borsvoedingprosedure 

aanvanklik nie aan haar verwagtings voldoen het nie. (Deurdat die hospitaalpersoneel, volgens 

haar, druk op haar geplaas het om te borsvoed.) Sy glo ook dat God haar die krag gee om haar 

moederrol goed te kan vervul. 

Konatief: Deur naweke weg te gaan, waar dit nie nodig is om haar moederrol te vervul nie (D 

gaan soms alleen saam met haar eggenoot weg vir 'n naweek, en laat dan haar kind in die sorg van 

haar eie moeder.) vind sy weer die krag om in die toekoms die ander eise wat aan haar gestel 

word, te hanteer. Sy is ook geneig om onaangename ervarings te intemaliseer, en niks daarvan na 

buite te reflekteer nie. (Dit blyk uit situasies waar D byvoorbeeld heelwat slapelose nagte ervaar 

het omdat haar kind siek is. Sy sal nie haar moegheid aan haar kollegas kommunikeer nie, omdat 

sy nie haar moederrol as verskoning wil gebruik om voorkeurbehandeling te kry nie.) Benewens 
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haar werk in 'n organisasie, bedryf sy ook haar eie besigheid. Dit tesame met ander faktore stel D 

in staat om volgens haar eie hoe standaarde die beste dagsorg, met inagneming van haar finansiele 

vermoens, te voorsien. 

D vertel van talle probleme wat sy in die uitvoering van haar moederrol ondervind, onder andere 

haar hoe werkeise en probleme met borsvoeding. Volgens haar eie mening is sy ook die beste 

persoon om die moederrol te vervul. (Dit is in vergelyking met haar eggenoot wat, na D se 

mening, nie die implikasies van die vervulling van die moederrol besef nie.) Wanneer sy praat oor 

dit wat sy in die toekoms verwag ofbeplan noem sy spesifiek dat sy graag beter voorsiening vir 

haar volgende swangerskap wil maak. 

Interpersoonlik: Tydens haar swangerskap wou D me he dat enige individu in haar 

beleweniswereld haar spesiaal behandel nie. Sy wil onafhanklik van ander voorkom (Byvoorbeeld, 

deur nie vir ondersteuning te vra of indien dit aangebied word, daarvan gebruik te maak nie.) Sy 

noem dat sy net op haarself aangewese moet wees. Dit is tog duidelik dat D heelwat op haar eie 

moeder steun, en dat haar eie moeder 'n wesentlike ondersteuningsrol in D se lewe speel. (D se 

moeder was die enigste betekenisvolle ander persoon wat haar direk m1 die geboorte van haar kind 

ondersteun het.) Haar kind is vir D die volmaakte wese. Dit het sy al ervaar toe sy haar kind tydens 

haar swangerskap die eerste keer op die sonar waargeneem het. Sy praat deurlopend van "haar 

kleinding" wat op haar deernis vir haar kind wys. Dit is vir D belangrik om tyd alleen saam met 

haar eggenoot deur te bring. Sy besef dat die vader van haar kind soms uitgesluit van die gesin kan 

voel. D het nie goeie ervarings van haar interaksie met die hospitaalpersoneel waar haar kind 

gebore is nie. (Haar ervaring was dat hulle onnodige druk op haar geplaas het om te borsvoed.) 

• Respondent E 

Kognitief: E dink sy benut nie die keuses wat in haar beleweniswereld aan haar gebied word nie. 

('n Voorbeeld hiervan is dat haar swangerskap onbeplan was.) Sy erken dat probleme tydens haar 

swangerskap en die besef dat sy as gevolg daarvan kan aborteer, haar tot bewustheid gedwing het. 

(E noem dat sy nie wou swanger raak nie, maar toe sy besef dat sy haar kind, as gevolg van 

bloeding tydens haar swangerskap, kon verloor wou sy dit ten alle koste verhoed.) E besef dat te 

midde van haar verantwoordelikheid teenoor haar werkrol, tydens normale werkure, dit vir haar 

moeilik is om nog aan die eise van ander rolle te voldoen. (Dit het veral vir haar duidelik geword 



286 

nadat sy 'n moeder geword het, en sy hierdie bykomende rol van die werk afwou bestuur.) Sy 

erken dat sy onder geweldige tyddruk verkeer, wat verhoed dat sy nie al haar tyd en aandag aan 

haar moederrol kan skenk nie. Sy het haarself aanvanklik as 'n totale loopbaanvrou beskou, maar 

na sy die rol as moeder begin vervul het, het sy hierdie ambisie verloor. 

Affektief: E voel baie ongelukkig oor die kritiek wat sy oor haar bevoegdheid in die vervulling 

van haar moederrol ontvang, en huil maklik daaroor. Sy noem in haar eie woorde dat sy neuroties 

oor sekere aspekte, van haar moederrol, kan raak. (Ter verduideliking hiervan erken E dat dit vir 

haar van die allergrootste belang is om te verseker dat haar kind in geen opsig te kort skiet nie.) 

Verder noem E self in die onderhoud voorbeelde waar sy min emosionele beheer aan die dag le, 

soos die volgende. Die situasie was vir haar erg genoeg om haar van haar kop af te dryf, sy was 

soos 'n gebonde (die respondent se eie woord) dier by die werk. Sy het ontplof toe sy met die 

situasie gekonfronteer is. (Die situasie behels dat haar skoonouers haar kind, teen haar wense, in 

die koue uitgeneem het.) Dit het tot konflik gelei. Verder ervaar E ook dikwels gevoelens van 

skuld en ontevredenheid wat met die vervulling van haar moederrol verband hou, en het op 'n 

stadium tydens die onderhoud gehuil. (Sy voel ontevrede omdat sy moet werk en nie die meeste 

van haar tyd aan haar kind kan skenk nie, wat tot skuldgevoelens lei.) Tydens die doop 

plegtigheid, was E deur haar emosies oorweldig. (Spesifiek was dit die doop van haar eie kind wat 

vir haar 'n oorweldigende ervaring was.) 

Konatief: Sy weet dat sy futiel probeer om van die werk af, al ander rolle te vervul. (Sy probeer 

om tydens normale werkure nog grootliks by die versorging van haar kind betrokke te wees, deur 

chronies uit te vind hoe dit met haar kind gaan, wat haar kind kort, en ofhaar skoonouers aan haar 

vereistes vir die sorg van haar kind voldoen.) Sy besef dat sy moeilike situasies nie dadelik moet 

hanteer nie, maar haarself eers moet toelaat om tot bedaring te kom. ('n V oorbeeld van 'n moeilike 

situasie was toe sy bewus daarvan geword het dat haar skoonouers nie haar wense uitgevoer het 

oor die versorging van haar kind nie, en die gevoelens van aggressie wat daarmee gepaard gegaan 

het.) Vol gens E het sy voordat sy haar bykomende rol as moeder moes vervul, baie tyd geskenk 

en moeite gedoen om hoe standaarde by die werk te handhaaf. Deesdae werp E alles in die stryd 

om by die werk dieselfde standaarde as voorheen, in haar gewone werkure te handhaaf. (Sy wil 

die meeste van haar tyd, na normale werkure, aan haar kind wy.) 

Aanvanklik was E se persoonlike doelwitte vir haar baie belangrik. Sy noem onder andere dat sy 
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nog oorsee wou gaan. (Dit kon egter nie realiseer toe sy uitvind dat sy swanger is nie.) Na sy 'n 

moeder geword bet, no em E dat bierdie persoonlike doelwitte nie meer so 'n belangrike rol in baar 

lewe speel nie. Van die min beboeftes waaraan sy, na die bykoming van baar moederrol nog 

voldoen, is om te gaan draf E fokus op baar eie probleme wanneer sy lang vertellings van baar eie 

siektes en lyding bied. Wanneer E praat oor wat sy in die toekoms verwag of beplan noem sy 

spesifiek dat sy besef dat die praktiese implikasies van 'n situasie baar moontlik in die toekoms kan 

dwing om dit anders te banteer. (Hierdie situasie bebels dat sy nie haar kind se versorging so 

intensief van die werk af sal kan bestuur nie.) Sy werk daaraan om eendag finansieel aan sekere 

beboeftes te voldoen. ('n Voorbeeld wat sy bier noem, is dat sy die beste opleidingsgeleentbede 

vir baar kind wil voorsien.) 

Interpersoonlik: E noem dat sy die geboorte van baar eie kind, geen deernis vir ander kinders 

gebad bet nie. Dit bet egter drasties verander toe baar eie kind gebore is. Sy beskou baar kind as 

die mooiste en soetste, en noem dat baar kind vir baar ongelooflik kosbaar is. E to on relatief min 

deernis teenoor baar skoonouers, as gevolg van die konflik tussen bulle, oor die opvoeding van 

E se kind. Sy toon wei deernis teenoor baar eie ouers. (As gevolg van bulle opvoeding bou E se 

kinderjare vir baar wonderlike berinneringe in.) E noem self dat sy as 'n laatlam aan privaatbeid 

gewoond was. Dit was vir baar 'n aanpassing toe sy in die kosbuis 'n kamer moes deel. Dit is vir 

E 'n kwessie dat baar skoonouers die wyse waarop sy baar kind opvoed, met ander deel en dit nie 

meer 'n private aangeleentbeid is nie. Dit blyk dat E verkies om nie op ander aangewese te wees 

nie, maar onafhanklik te funksioneer. 

• Respondent F 

Kognitief: F besef dat sy sekere situasies nie ongedaan kan maak nie. (Haar swangerskap was 

onbeplan, en sy bet besef dat sy dit sal moet aanvaar.) Volgens F is sy 'n perfektionis. Nadat sy 'n 

moeder geword bet, het sy nie meer so baie tyd om aan haar buis te spandeer nie en moet sy 

aanvaar dat baar buis nie meer pynlik netjies is nie. Sy besef die noodsaaklikbeid van effektiewe 

tydbeplanning, om sodoende baar moederrol met ander roUe in baar beleweniswereld te integreer. 

Sy beskou baarself as 'n tipe persoon wat 'n deeglike analise van 'n situasie maak, voordat sy 'n 

besluit oor die beste opsie neem. ('n Voorbeeld wat sy noem is dat sy beelwat kleuterskole besoek 

bet, asook baar skoonsuster se raad ingewin bet voordat sy 'n finale besluit geneem bet oor watter 

kleuterskool die beste vir baar kind is.) F besef dat sy rus no dig bet om baar moederrol effektief 



288 

te kan vervul. Daarom moet sy na haarself omsien. Sy beskou haar salaris as 'n wyse om die lewe 

vir haarself te vergemaklik, veral nadat sy nog die bykomende rol as moeder moet vervul. (Hier 

noem F byvoorbeeld dat haar salaris haar in staat stel om 'n huishulp aan te stel om huishoudelike 

aktiwiteite te verrig. Dit hied aan F meer geleentheid om aan haar moederrol te wy.) Volgens 

konvensionele oortuigings is F geneig om haar eie standpunt in gevalle waar sy oortuig van wat 

reg en verkeerd is, te handhaaf (F glo dat haar kind nie onnodig mag huil nie, ongeag die 

omstandighede. Sy sal byvoorbeeld nie haar kind in die bed sit en toelaat dat die kind haarself aan 

die slaap huil nie.) 

Affektief: In sekere situasies waar sy met die eise van haar moederrol gekonfronteer word, ervaar 

sy gevoelens van skuld, raak gou ongelukkig en huil maklik. (Sy noem byvoorbeeld dat nadat sy 

gekraam het sy gevoel het asof" ... die fondamente weer onder haar voete uitgeruk is".) Sy erken 

dat sy soms die vervulling van haar moederrol geniet, maar dat nuwe eise deur die rol aan haar 

gestel, haar dikwels angstig maak. (Wanneer haar kind byvoorbeeld begin kruip, stel sy nuwe eise 

aan F, waarby F dan van voorafmoet aanpas.) Uiteenlopende standpunte oor hoe 'n vrou haar 

moederrol moet vervul, verwar haar. (F weet nie wie se standpunt om te glo oor wanneer 'n kind 

veronderstel is om in haar eie kamer te begin slaap nie.) Sy raak maklik gefrustreerd en 

bekommerd in sekere omstandighede. (Dit kom veral te voorskyn waar F nie haar 

werkverpligtinge kan nakom nie, omdat haar moederrol te veel eise aan haar stel.) F neig dikwels 

om depressiefte raak. F raak gefrustreerd wanneer sy verplig voel om aan eise te voldoen. (Soos 

wanneer sy eerder inkopies wil doen as om verplig te voel om by haar skoonouers te kuier.) Dit 

is vir haar gerusstellend dat daar 'n Hoer Hand is wat haar lewe belnvloed. 

Konatief: F gebruik 'n aantal hanteringsmeganismes om die eise van haar verskeie rolle, te 

hanteer. Nadat sy gekraam het, was sy baie moeg en het sy gevra om 'n dag Ianger in die hospitaal 

te bly, sodat sy kan uitrus. Sy neem telkens verlof om die eise wat haar moederrol aan haar stel, 

te hanteer. (Hierdie eise is byvoorbeeld die kere wanneer haar kind siek geword het.) Dit beteken 

dat sy nie altyd aan haar werkverpligtinge kon voldoen nie. (F kon byvoorbeeld as gevolg van haar 

afwesigheid by die werk nie die projek waarvoor sy verantwoordelik is, bestuur nie.) F hou nie 

daarvan om nie haar tyd te mors nie. (Dit is volgens F 'n vermorsing van haar kosbare tyd as sy 

elke Saterdagmiddag by haar skoonouers moet deurbring.) Sy wil dit eerder aan huishoudelike 

aktiwiteite, soos inkopies, spandeer. 
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Sy is geneig om op haarself en haar fisiese probleme te fokus. Sy vertel in detail van probleme met 

spatare, suiwelsensitiwiteit, chroniese bronchitis, spierpyne en duiseligheid. Wanneer F praat oor 

dinge wat sy in die toekoms verwag of beplan het, noem sy spesifiek dat sy lank voor haar 

bevalling haar plek in die kliniek bespreek het. Sy het haarself tydens haar swangerskap, deur 

voorgeboorteklasse en deur baie te lees, vir haar nuwe rol as moeder voorberei. 

Interpersoonlik: Volgens F reel en reguleer haar kind haar lewe, en stel nuwe en ongewone eise 

aanhaar noudat sy groter word. Sy noem egter haar kind 'n "sterretjie" wat op 'n sekere mate van 

deernis teenoor haar kind dui. F noem telkens voorbeelde waar sy op betekenisvolle ander in haar 

beleweniswereld staatmaak vir raad en ondersteuning in die vervulling van haar moederrol. Hierdie 

betekenisvolle ander sluit haar eggenoot, eie familie, skoonfamilie, Debbie en pediater in. (F sal 

byvoorbeeld die pediater 'n paar maal op 'n dag skakel wanneer haar kind siek is.) 

• Respondent G 

Kognitief: G wou nie swanger raak nie. Ten spyte hiervan sou G, nadat sy 'n moeder geword het, 

verkies het om die geleentheid te he om keuses in haar beleweniswereld te benut ten opsigte van 

of sy wil werk, al dan nie. Sy erken dat dit haar finansiele posisie is wat haar noodsaak om te werk, 

maar dat sy sou verkies om 'n tuisteskepper te wees om sodoende haar moederrol ten voile te 

vervul. Volgens G besef sy die enorme verantwoordelikheid wat met die vervulling van haar 

moederrol gepaardgaan. 

Affektief: G noem telkemale situasies wat vir haar traumaties was, en waarin sy ontsteld, bang en 

senuagtig gevoel het. ('n Voorbeeld hiervan is die geboorteproses waar G al hierdie gevoelens 

ervaar het, omdat sy onder andere ook bang vir inspuitings is.) Die onverwagte en onwelkome 

tyding van haar swangerskap het haar so ongelukkig gemaak dat sy drie dae lank onophoudelik 

gehuil het. Ander gevoelens wat sy ten opsigte van haar moederrol ondervind, is onder andere 

vreugde, genot, ongelukkigheid, vrees en fiustrasie. ('n Voorbeeld van vrees is dat sy direk na die 

geboorte van haar kind, bang was om haar te hanteer as haar eggenoot nie by was nie. Sy was 

bang dat sy te onbevoeg in haar moederrol is. 'n Voorbeeld van frustrasie is G se behoefte om 

eerder 'n tuisteskepper te wees sodat sy self na haar kind kan omsien.) Laastens no em sy dat 

moederskap vir haar 'n ongelooflike, oorweldigende ervaring is. 
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Konatief: G gaan vroeg huis toe, sodat sy aan die eise van haar moederrol kan voldoen. (Sy hou 

nie daarvan dat haar kind in die kleuterskool is nie. Deur vroeg huis toe te gaan, pro beer sy die tyd 

wat haar kind in dagsorg deurbring, te verminder.) G noem een situasie waar 'n persoonlike 

doelwit vir haar belangrik is: sender haar salaris, sal sy baie voordele moet prysgee, en sy is nie 

bereid om dit te doen nie. Teenstrydig hiermee noem sy dat persoonlike doelwitte, nadat sy 'n 

moeder geword het, nie meer vir haar so belangrik is nie. (In haar eie woorde is haar kind nou haar 

alfa en omega, en die spil waarom haar lewe draai.) G vertel van hoe moeilik sy geboorte geskenk 

het. Wanneer G oor haar toekomsverwagtings en -beplanning praat, noem sy spesifiek dat sy 

gemotiveerd is om finansieel vir toekomstige behoeftes voorsiening te maak. (Sy wil eendag vir 

haar kind die beste opleiding moontlik kan voorsien.) 

Interpersoonlik: Volgens G is haar kind die belangrikste individu in haar beleweniswereld. Sy 

maak melding van een vriendin wat haar soms bystaan, wanneer sy ondersteuning nodig het in die 

vervulling van haar veelvuldige rolle. G noem in die onderhoud nie enige familielede wat haar in 

die hantering van haar rolkonflik bystaan nie. Slegs haar eggenoot word deurlopend as 

ondersteuningsisteem genoem. Na die geboorte van haar kind wou G glad nie haar moederrol 

sender haar eggenoot se aanwesigheid vervul nie. (Sy noem byvoorbeeld dat sy beangs was toe 

haar eggenoot se kraamverloftydperk ten einde geloop het, en sy skielik aileen haar kind moes 

versorg.) 

• Respondent H 

Kognitief: In die onderhoud noem H dat sy besef dat sy ouer word, en daarom nie meer tot 

dieselfde in staat is, as toe sy jonger was nie. (Sy kan byvoorbeeld nie meer dieselfde intensiteit 

in terme van fisiese oefening handhaaf, soos toe sy jonger was nie.) H erken dat sy aanvanklik, toe 

sy nog onervare in die vervulling van haar moederrol was, haarselfte na gekom het. (Dit blyk 

daaruit dat sy haarself nie eie tyd gegun het nie, maar al haar tyd in die vervulling van haar 

moederrol gei:nvesteer het, en daarom aggressief begin raak het.) Sy verkies om nie 'n 

tuisteskepper te wees nie, maar om te werk en te studeer. Om al hierdie rolle sinvol te integreer, 

besef sy die noodsaaklikheid van goeie tydbeplanning. 

Affektief: His soms onseker of die addisionele spanning (van die bykomende verpligtinge wat die 

verdere studies waarvoor sy geregistreer het, meebring) die moeite werd is. Aanvanklik was sy, 
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nadat sy 'n moeder geword het, geneig om baie buierig te wees. (Soos reeds genoem, was die rede 

dat sy aanvanklik al haar eie tyd in die vervulling van haar moederrol gei'nvesteer het, wat haar 

onder andere aggressief laat voel het.) Tydens die onderhoud no em H self dat sy tans meer 

ontspanne is. (Vol gens haar is dit omdat sy begin oefen het.) In die vervulling van haar moederrol 

ervaar sy gevoelens van angs en spanning. (Dit kom veral te voorskyn wanneer haar kind siek is.) 

Sy ervaar dankbaarheid omdat sy bevoorreg is om 'n moeder te kan wees. Sy het haar 

kraamverloftydperk baie geniet, maar was verlig toe sy moes terugkeer werk toe. (Sy noem dat 

sy moeg was om babataal te praat, en 'n behoefte aan volwassenes se geselskap gehad het.) Sy is 

'n diep gelowige en glo pertinent dat dit slegs deur God se genade is dat sy haar veelvuldige rolle 

kan vervul. 

Konatief: Sy oefen tweeweekliks. Voordat sy dit begin doen het, was sy voortdurend moeg. 

Daarom is hierdie oefening volgens H belangrike eie tyd wat sy aan haarself moet skenk. 

Voortdurende kommunikasie is vir haar 'n noodsaaklike hanteringsmeganisme om die daaglikse 

eise aan haar gestel, te hanteer. (Sy glo dat sy en haar eggenoot voortdurend in gesprek moet tree 

om geskilpunte uit te klaar, alhoewel hulle dit nie altyd do en nie.) H erken dat sy nie meer so baie 

tyd daaraan wy om haar huis pynlik netjies te hou nie. Sy wil eerder haar tyd aan ander aktiwiteite 

spandeer. (Soos om tyd saam met haar kind deur te bring, en om verder te studeer.) 

H meld situasies waar, deur haar eie toedoen, sy spasmas in haar nek ondervind het. (H erken dat 

sy geneig is om haar gevoelens te internaliseer sodat dit psigosomaties tot uiting kom.) 

Interpersoonlik: H noem dat haar kollegas alles van haar kind weet. (Sy praat gereeld oor hom 

by die werk.) Vir H bied haar kollegas ondersteuning aan haar deur na haar probleme en gevoelens 

random die vervulling van haar moederrol, te luister. Volgens H moet haar eggenoot voorrang bo 

die kinders geniet, om sodoende 'n suksesvolle huwelik te verseker wat dan ook tot voordeel van 

haar kind is. Dit blyk dat H se eggenoot 'n belangrike rol in haar lewe speel, en dat sy 

ondersteuning vir haar noodsaaklik is om haar moederrol effektief te vervul. H steun op 'n 

Bybelstudiegroep asook betekenisvolle ander in haar beleweniswereld, soos Debbie, in die 

vervulling van haar moederrol. (Sy het byvoorbeeld Debbie se raad gevolg in die keuse van 'n 

geskikte kleuterskool vir haar kind.) 
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• Respondent I 

Kognitief: I besef dat voordat sy self 'n moeder geword het, sy krities teenoor ander moeders se 

optrede was. I redeneer dat sy daarom self eers 'n moederrrol moes vervul, om te verstaan waaroor 

dit gaan. Sy neem haar lewe, nadat sy gekraam het in oenskou, en besef dat dit in 'n harwar was. 

Sy besef egter dat sy self daarvoor verantwoordelik was, omdat sy nie voldoende beplan het nie. 

Dit is volgens I teenstrydig met haar geordende persoonlikheid, waar selfs haar swangerskap 

beplan was. I noem dat die teorie wat op haar beroep van toepassing is, somtyds in die praktyk 

ontspoor wanneer dit spesifiek op die werkende moeder van toepassing gemaak word. Die tipe 

beroep wat I beoefen, het haar genoodsaak om na haar kraamverlofperiode terug te keer werk toe. 

(I noem dat sy te veel in terme van ondervinding verloor as sy vir 'n lang tydperk nie haar beroep 

sou beoefen nie.) Sy besef dat dit nie vir haar beskore is om 'n voltydse moeder te wees nie, al sou 

sy dit verkies omdat sy met die tradisionele waardes van moederskap saamstem. (Dit wil se, dat 

'n moeder slegs haar moederrol effektiefkan vervul as sy voltyds na haar kind omsien.) 

Affektief: Oor die tydperk direk na haar kraamverlof, voel I baie ongelukkig. Sy voel verontreg 

omdat sy tydens die periode onregverdig behandel is. (Haar vennoot was met kraamverlof Sy 

moes dus die praktyk aileen behartig, terwyl sy nog aan die eise van haar nuwe rol as moeder 

gewoond moes raak. Haar eie moeder was mettertyd ook nie in staat om I te ondersteun in die 

hantering van haar veelvuldige rolle nie, terwyl I hierop staat gemaak het. Verder het I ervaar dat 

sy ook nie eise, in terme van ondersteuning, aan haar eggenoot kon stel nie omdat hy 'n 

veeleisende beroep beoefen.) Omdat moederskap vir haar so 'n oorweldigende ervaring was, was 

I deur gevoelens (soos skuld, onbevoegdheid en spanning) gekonfronteer. Omdat sy hierdie 

gevoelens vir die eerste keer binne die konteks van haar moederrol ervaar het, het I nie altyd 

geweet hoe om op die gevoelens te reageer nie. (Hierdie gevoelens kom veral te voorskyn waar 

daar konflik tussen haar moeder- en werkrol is.) Sy kyk terug oor die tyd direk nadat sy begin 

werk het, en beskryf dit as 'n danker gat, wat dui op die depressie wat sy in daardie tyd ervaar het 

as gevolg van die oorweldige eise van haar moederrol. I is 'n gelowige persoon wat baie dankbaar 

vir God se genade in haar lewe is. 

Konatief: Vir I om die veelvuldige eise wat aan haar gestel word, effektief te hanteer, moet sy 

bepaal watter van hierdie eise prioriteit geniet en waarvoor sy energie het, en dit doen sy. I meen 

ook dat sy sekere situasies nou anders hanteer, omdat sy reeds ervaring daarvan opgedoen het. 



293 

(Byvoorbeeld, omdat sy nou self'n moeder is sal sy werkende moeders wat haar as klient besoek, 

anders hanteer.) 'n Verdere hanteringsmeganisme wat I ook geneig is om te gebruik, is om 

situasies wat sy moeilik kan hanteer, te ignoreer. (Die peri ode direk na haar kind se geboorte was 

vir I 'n onaangename tydperk. Dit is eers tydens die onderhoud wat sy dit erken, maar sy het 

aanvanklik vir almal vertel hoe wonderlik moederskap is omdat sy geglo het dat dit is wat die 

gemeenskap van haar verwag.) 

Persoonlike behoeftes is nie vir I belangrik nie omdat dit volgens haar, as gevolg van haar 

verantwoordelikhede teenoor haar moederrol, nie reg is om tyd aan haarselfte spandeer nie. (Sy 

beskou dit as selfsugtig om tyd aan byvoorbeeld verdere studies of ontspanningsaktiwiteite te wy, 

as sy hierdie tyd eerder aan haar kind kan skenk.) Sy verwys telkemale na situasies wat vir haar 

moeilik was tydens haar swangerskap, kraamverlof en die tydperk direk nadat sy begin werk het. 

Wanneer I praat oor dit wat sy in die toekoms verwag of beplan noem sy spesifiek dat sy die 

omstandighede rondom haar volgende swangerskap beter wil beplan. 

Interpersoonlik: Aanvanklik toon I baie deernis teenoor haar eie moeder vir haar hulp en 

ondersteuning in die vervulling van haar eie moederrol. Dit verander toe haar moeder mettertyd 

nie meer in staat was om I by te staan nie. (I verwyt haar moeder omdat sy op haar staat gemaak 

het, en haar moeder mettertyd laat blyk het dat sy dit moeilik vind om I te ondersteun.) Sy 

waardeer die feit dat haar eggenoot bereid is om tyd in hulle verhouding op te offer, sodat I haar 

verpligtinge teenoor haar kind kan nakom. Weens sy veeleisende beroep kan sy nie altyd op sy 

ondersteuning staat maak nie. I beskou haarself as sosiaal gei:soleerd omdat sy, volgens haar, 

niemand het wat haar situasie binne haar moederrol verstaan nie. (Uit die aard van haar beroep, 

wil sy nie haar negatief ervarende emosies oor haar moederrol met iemand deel nie, omdat sy 

daardeur 'n mate van professionaliteit sal inboet.) 

• Respondent J 

Kognitief: J noem dat sy haarselfnog altyd as loopbaanverbonde beskou het. Nadat sy 'n moeder 

geword het, het hierdie beskouing van haarself nie verander nie. J besef dat die bykomende rol van 

moeder 'n groot impak op haar lewe gehad het, en dat dit haar lewe verryk het. J neem die 

balansering van haar moeder- en werkrol in oenskou en noem dat dit nie altyd in volle harmonie 

met mekaar funksioneer nie. 
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Dit blyk dat J die vryheid van keuses in haar beleweniswereld benut. Dit was haar eie keuse om 

tydens haar kraamverloftydperk uitsluitlik daarop te konsentreer om aan haar moederrol gewoond 

te raak. (Sy het nie aan die werk gedink, of haar kollegas by die werk besoek nie.) Dit was ook 

haar keuse om te werk en nie 'n tuisteskepper te wees nie. Sy gee toe dat die feit dat sy nie meer 

tyd het om na haarself om te sien nie, haar eie toedoen is. (Sy het belangstelling in aktiwiteite, soos 

oefening verloor, omdat dit vir haar belangriker is om tyd aan haar kind te skenk.) Sy verskil van 

konvensionele sienings dat die moeder- en werkrol nie effektief ge'integreer kan word nie. 

Affektief: J was baie ongelukkig oor haar onbeplande swangerskap. Gedurende hierdie periode, 

voordat sy gekraam het, het J voortdurend ontevrede en onvergenoeg gevoel. (Sy noem 

byvoorbeeld dat sy nie tevrede daarmee was dat haar liggaam as gevolg van haar swangerskap 

buite proporsie was nie.) Sy is seker dat sy nie gaan toelaat dat moederskap haar I ewe omverwerp 

nie. (J het 'n behoefte daaraan gehad om nie vasgekluister by die huis te voel nie. Indien sy nie haar 

kind by iemand kon laat as sy afsprake moes nakom nie, het sy haar kind saamgeneem.) Ten 

opsigte van haar moederrol ervaar sy soms gevoelens van wroeging. (Sy werk dikwels weg van 

die huis af, en mis dan stadiums in haar kind se ontwikkeling.) Te midde van die wroeging wat sy 

ervaar wanneer haar werkrol met haar moederrol inmeng, ervaar J heelwat werktevredenheid 

wanneer sy noem hoe gelukkig sy in haar werk is en hoe bevredigend dit is as belangrike projekte 

aan haar toegeken word. J noem haar geloof een keer in die onderhoud. (Sy het tydens die 

geboorte gebid dat daar fisies niks fout met haar kind moes wees nie.) 

Konatief: J is bereid om hard aan beide haar moeder- en werkrol te werk en om 'n sukses van 

beide te maak. Sy hanteer haar moederrol deur dit by haar bestaande lewenswyse te laat inpas. (Sy 

laat nie toe dat sy vasgekluister by die huis voel omdat sy 'n kind het nie. Sy neem haar kind saam 

wanneer sy uitgaan.) Dit is vir haar belangrik om haar werkverantwoordelikhede na die beste van 

haar vermoe na te kom. Sy sal ophou werk, indien sy genoeg geld sou he om ander doelwitte na 

te streef (Byvoorbeeld om duur stokperdjies te beoefen.) 

Sy vertel hoe belangrik haar fisiese voorkoms vir haar is, en hoe hard sy tydens haar swangerskap 

geoefen het, omdat haar figuur vir haar 'n probleem tydens hierdie tydperk was. Sy het gepoog om 

so gou moontlik na haar swangerskap haar ideale gewig te bereik. J het heelwat toekomsplanne 

gehad toe sy uitgevind het dat sy swanger is. Sy wil haar volgende swangerskap beter beplan. 
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Interpersoonlik: J wil nie he dat haar kind as gevolg van haar optrede skade lei nie. (J noem dat 

sy sal bedank indien sy sou agterkom dat sy haar kind benadeel deurdat sy werk.) Sy no em dat sy 

haar kind vir niks in die wereld sal verruil nie. Tydens haar kraamverlof het J verkies dat haar 

skoonsuster haar geselskap hou. In die onderhoud noem sy telkens haar eie familie en 

skoonfamilie, asook eggenoot se ondersteuning. Sy maak ook van die ondersteuning van kollegas 

gebruik as sy weg van die huis afis. (Sy het haar gevoelens met 'n ander werkende moeder gedeel 

toe hulle beide aan 'n projek weg van die huis gewerk het.) 

Die persoonlikheidsfunksionering van elke respondent soos hierbo gerapporteer, sal vervolgens 

geYnterpreteer word. Die interpretasie sal, soos die rapportering, volgens intrapersoonlike 

funksionering naamlik kognitiewe, affektiewe en konatiewe, asook interpersoonlike funksionering 

weergegee word. Dit word volgens die relevante literatuur in hoofstuk 4 gernterpreteer- veral met 

die persoonlikheidsprofiel wat aan die einde van hierdie hoofstuk ontwikkel is ( raadpleeg 4. 6:223-

229). 

Die konstruk "rolkonflik" en die veranderlikes wat 'n invloed daarop uitoefen, is reeds in hierdie 

hoofstuk aangeroer. Tans word gerapporteer oor die persoonlikheidsfunksionering van die 

respondente in hierdie navorsing, dit wil se in watter mate 'n respondent geestesgesondheid ten 

opsigte van kognitiewe, affektiewe, konatiewe en interpersoonlike funksionering openbaar. 

Aangesien een van die doelwitte van hierdie navorsing is om te bepaal hoe die 

persoonlikheidsfunksionering van die respondente die mate waarin hulle die rolkonflik wat ervaar 

word makliker hanteer, word daar in hierdie interpretasie aandag daaraan geskenk. Aangesien die 

twee fasette saam geYnterpreteer word, word die mate waarin die respondent se 

persoonlikheidsfunksionering die rolkonflik wat sy ervaar beYnvloed, duidelik. 

Aangesien geen respondent absoluut geestesgesond of geestesongesond ten opsigte van 'n 

spesifieke persoonlikheidsaspek is nie, word die interpretering van geestesgesondheid op 'n 

kontinuum aangedui. 

6. 7.1 lnterpretasie van kognitiewe persoonlikheidsfunksionering 

Respondente A, C, D, F, H, en J het besef dat hulle hulselfnadat hulle rolle uitgebrei het, om die 

van moederskap in te sluit, afgeskeep het. Die gevolg was dat dit op vele gebiede tot hulle nadeel 
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gestrek het. Nadat hulle moeders geword het, het respondente B, D, E en F besef dat hulle tyd nie 

meer geword het, om vir die roluitbreiding voorsiening te maak nie. Inteendeel, te midde van al 

die eise wat aan haar gestel word, moet sy nog tyd inruim om haar moederrol ook te vervul. Sowel 

respondent A as I het gereflekteer oor die tyd direk m1dat hulle gekraam het, en besef dat hulle 

lewe tydens die periode omver gewerp was, wat hulle aan oneffektiewe tydbeplanning toeskryf. 

Ook respondente C, F, H het oor hulle gebrekkige tydbeplanning gereflekteer. Dit is in 

ooreenstemming met Allport se mening (in Hjelle & Ziegler, 1992:255) dat die geestesgesonde 

individu situasies realisties waameem en nie idealiseer nie (raadpleeg 4.2.5.4: 164; 4.6.1.1 :224). 

Dit ondersteun Maslow (1987: 128, 129) se siening dat die geestesgesonde individu oor die vermoe 

beskik om situasies in haar beleweniswereld akkuraat waar te neem (raadpleeg 4.3.5.1: 179; 

4.6.1.1: 224). Dit is verderin ooreenstemming met Frankl (inMeyeret al., 1988:455-458; Schultz, 

1977: 115) se beskouing dat die geestesgesonde individu 'n afstand tussen haarself en dit wat binne 

en buite haar aangaan, kan plaas en dit objektiefkan beskou (raadpleeg 4.5.5:219; 4.6.1.1:224). 

Hieruit blyk dit dat hierdie respondente nie hulle tekortkominge in die vervulling van hulle 

moederrol ontken of verdraai nie, wat op 'n mate van geestesgesondheid kan dui. Alhoewel die 

negatief ervarende situasies en tekortkominge wat met die vervulling van hulle veelvuldige rolle 

gepaard gegaan het, nie vir hierdie werkende moeders maklik kon wees om te erken nie, is hulle 

bereid om hulle hiervan te distansieer en dit objektief te beskou. Dit blyk dat hulle 

persoonlikheidsfunksionering ten opsigte van hierdie kognitiewe aspek in 'n mate geestesgesond 

kan wees. Terwyl hulle die ervaring van moederskap in hulle beleweniswereld deurgemaak het, 

blyk dit dat die tekortkominge vir respondente A, C, D, F, H en J tot 'n toename in rolkonflik 

gelei het. 

Vir respondente A, D enG was die vervulling van hulle nuwe rol as moeder 'n aanpassingsperiode. 

Hulle het besef dat hulle slegs uit hulle eie ervaring en persepsie van die rol, kon leer om te 

verstaan wat die verantwoordelikhede is wat daarmee gepaardgaan. Dit is in ooreenstemming met 

Rogers en Stevens (1967:22) wat noem dat 'n geestesgesonde individu se 

persoonlikheidsfunksionering gerig is op 'n ontdekking van struktuur in ervarings, wat lei tot 'n 

vloeiende, veranderende organisasie van haar seltkonsep, wat haar geestesgesondheid positiefkan 

bei:nvloed (raadpleeg 4.4.5.2:205-206; 4.6.1.1 :224). Die interpretasiekangemaakword dat hierdie 

respondente nie passief staan teenoor ervarings in hulle beleweniswereld nie, maar 'n aktiewe 

deelnemer is wat veranderings in hulle omgewing, wat hulle bei:nvloed, in hulle seltkonsep 
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inkorporeer. In die lig hiervan kan die aanpasbaarheid van hierdie respondente se selfkonsep hydra 

tot 'n meer geestesgesonde persoonlikheid. Aangesien hierdie respondente vir die eerste keer die 

moederrol moes vertolk, en hulle dus nie 'n duidelike begrip gehad het van die 

verantwoordelikhede wat daarmee gepaard gegaan het nie kan die aanpassing en herorganisasie 

van hulle selfkonsep daartoe lei dat toekomstige soortgelyke situasies makliker hanteer word wat 

tot 'n afname in rolkonflik kan lei. 

Respondente A, C, D, F, I en J het tydens hulle onderskeidelike onderhoude, gereflekteer oor hulle 

eie persoonlikheidsfunksionering. A noem dat sy haarself as 'n analitiese persoon beskou. Tog het 

sy "onanalities" opgetree, m1 die geboorte van haar kind deurdat haar lewe toe in 'n harwar was 

en sy haar tyd swak beplan het. Alhoewel C van mening is dat sy 'n redelike positiewe geaardheid 

het, het sy 'n jaar m1 die geboorte van haar kind, haarself, ander en die omstandighede in haar 

beleweniswereld negatief beleef D beskou haarself as 'n "sterk" persoon wat net op haarself 

aangewese moet wees. Dit blyk egter dat sy heelwat op haar eie moeder steun in die versorging 

van haar kind. F beskou haarself as 'n perfektionis, maar die onnet toestand van haar huis 

weerspreek hierdie stelling. I se deurmekaar lewe mi die geboorte van haar kind, is in kontras met 

haar eie geordende persoonlikheid, soos sy dit noem. Volgens J is sy redelik onemosioneel van 

aard, maar tydens haar swangerskap was sy baie emosioneel en het sy gereeld gehuil, veral omdat 

sy ongelukkig oor haar swangerskap was. Dit is in teenstelling met wat Jung (in Schultz, 1977: 99) 

as een van die eienskappe van die geestesgesonde individuerende persoonlikheid noem. 

Hiervolgens beskik sodanige individu oor 'n groot mate van selfkennis. Sy ken haarself op die 

bewuste en onbewuste vlak (raadpleeg 4.1.5: 143; 4.6.1.1:225). Daar word egter aanvaar dat die 

geboorte van 'n kind buitengewone omstandighede verteenwoordig, waar die moeder die 

geleentheid het om tot nuwe insigte oor haarself te kom. 

In die lig hiervan blyk dit dat respondente A, C, D, F, I en J nie 'n groot mate van selfkennis het 

nie. Hulle beskouing van hulself, en hoe hulle dit tydens die onderhoud geverbaliseer het, strook 

nie met sekere optrede waarvan hulle vertel nie, wat op 'n mindere mate van geestesgesondheid 

ten opsigte van hierdie aspek dui. Die koms van die baba was so 'n invloedryke gebeurtenis in 

hierdie respondente se lewens, dat hulle vir die eerste keer gekonfronteer word met aspekte van 

hulle selfk:onsep waarvan hulle nie bewus was nie, of wat hulle nie wou erken nie. As daar na A 

en F se gekose beroepe gekyk word, ondersteun dit hulle siening van hulself as onderskeidelik 

analities en perfektionisties, maar die koms van hulle kinders dui daarop dat sodra hulle met 'n 
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onbekende en onvoorspelbare ervaring gekonfronteer word, hierdie siening nie meer stand hou nie. 

Die interpretasie kan gemaak word dat D se siening van haarself as 'n sterk, onathanklike persoon 

op onvolwassenheid dui, aangesien sy ten spyte hiervan heelwat op haar eie moeder steun. Die 

afleiding kan gemaak word dat dit in groot mate die rolkonflik wat hierdie respondente ervaar het, 

be1nvloed het aangesien dit wat hulle van hulself glo en hulle optrede ten opsigte van hierdie 

geloof, nie in ooreenstemming met mekaar was nie. 

Respondente B, E, G en I het aangedui dat hulle nie die geleentheid het om keuses in hulle 

beleweniswereld te benut nie. Respondente B en G moet om finansiele redes werk, al sou hulle 

verkies om tuisteskeppers te wees. C en J het weer aangedui dat hulle die vryheid het om keuses 

in hulle beleweniswereld te benut, soos die keuse om te werk. C en J se rapportering is in 

ooreenstemming met Rogers (in Thorne 1992:34) en Frankl (in Meyer et al., 1988:455-458; 

Schultz, 1977: 115) se mening dat die geestesgesonde individu oor 'n hoe mate van keusevryheid 

in haar beleweniswereld beskik, terwyl B, E, G en I se rapportering in teenstelling hiermee is 

(raadpleeg 4.4.5.4:206-207; 4.5.5:219; 4.6.1.1:224). 

Die interpretasie kan gemaak word dat omdat C en J aandui dat hulle nie aan die noodlot oorgelaat 

is nie, maar die vryheid het om keuses te benut, hulle meer geestesgesondheid in hulle 

persoonlikheidsfunksionering openbaar. Dit blyk dat dit respondente B, E, G en I se ervaring is 

dat hulle aan die noodlot oorgelaat is, dit wil se dat omstandighede waaroor hulle nie beheer het 

nie, hulle daaglikse lewe en besluite be1nvloed. Volgens hulle kan hulle nie doen wat hulle self 

graag sou wou nie. Keusevryheid het veral die mate waarin die respondent rolkonflik ervaar, 

be1nvloed. So byvoorbeeld, sou B enG graag die konflik wat hulle ervaar omdat hulle moet werk, 

maar eerder graag al hulle aandag aan die vervulling van die moederrol sou wou skenk, wou 

verminder, deur te bedank. Hulle kan dit egter nie doen nie, omdat hulle finansiele verpligtinge 

hulle nie toelaat om dit te doen. Hulle ervaar dus 'n groot mate van rolkonflik. 

Van die respondente, spesifiek B, D en J dui aan dat hulle nie noodwendig met konvensionele 

oortuigings saamstem nie. Dit is in ooreenstemming met Maslow (1987: 140-141) se siening van 

'n geestesgesonde persoonlikheid ( raadpleeg 4. 3. 5. 12: 183-184; 4. 6. 1. 1 :225). Hierdie respondente 

is dan nie slaafse navolgers van ander se opinies nie, maar is seker in haarself van watter van haar 

optrede reg en verkeerd is, wat op 'n mate van geestesgesondheid kan dui. Hoe hierdie aspek 

rolkonflik belnvloed, kan tweeledig beskou word. Enersyds het dit daartoe gelei dat die respondent 
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rolkonflik moeiliker beleef, as gevolg van ander se kritiek, omdat sy nie met tradisionele sienings 

ooreenstem nie. Andersyds het dit tot die makliker hantering van rolkonflik gelei, omdat die 

respondent nie teenstrydig met haar eie oortuiging opgetree het nie. 

6. 7.2 Interpretasie van affektiewe persoonlikheidsfunksionering 

Vir respondente A, F, G en J was die nuus van hulle swangerskap 'n skok, en hulle was aanvanklik 

baie ongelukkig hieroor. F het na die geboorte van haar kind teenoor haar eggenoot genoem dat 

sy nooit swanger moes raak nie, en dat dit 'n geweldige fout was. Hierdie stelling het haar 

eggenoot geskok en seergemaak. J het die meeste van haar swangerskaptydperk gehuil omdat sy 

swanger was, en erken dat dit vir haar eggenoot moeilik was om te aanvaar dat sy ongelukkig oor 

die swangerskap was. Beide H en I was na die geboorte van hulle kinders geneig om hulle 

gevoelens te onderdruk. Vir H en I het dit daartoe gelei dat sy nie met haar eggenoot 

gekommunikeer het nie, terwyl I die tydperk direk mi die geboorte van haar kind as 'n donker gat 

beskryf Dit is in teenstelling met die eienskap dat die geestesgesonde individu in staat is om haar 

emosies te beheer en op 'n gebalanseerde wyse tot uiting te bring. Allport (1961:287) verwys 

spesifiek hierna as emosionele sekuriteit (raadpleeg 4.2.5.3: 163; 4.6.1.2:225). 

Die interpretasie kan gemaak word dat A, G en J se gevoelens oor hulle swangerskap wat hulle 

aanvanklik negatief ervaar het met verloop van tyd in intensiteit afgeneem het. Die 

onvermydelikheid van die situasie, sowel as hulle belewing toe hulle vir die eerste keer hulle 

kinders sien het die respondente onverhoeds betrap en het hulle meteens oorweldigende positiewe 

gevoelens beleef Dit blyk dat F, H, I en J dit moeilik vind om hulle negatief ervarende emosies op 

so 'n wyse tot uiting te bring dat dit nie vir ander 'n las is nie, wat dan op 'n mate van 

geestesongesondheid dui. Dit het tot probleme in hulle verhoudings met hulle eggenote gelei, wat 

die rolkonflik wat hulle in die tydperk direk na die geboorte van hulle kinders ervaar het, 

vermeerder het. 

Die vervulling van die werkende moeder se moederrol lei tot teenstrydige gevoelens. Die 

respondente in hierdie studie het oorwegend skuldgevoelens genoem, as die emosie wat met hulle 

moederrol verband hou. Gebrek aan tyd om saam met hulle kinders deur te bring is meestal deur 

die respondente (veral A, G en I) aangedui as die rede vir die skuldgevoelens. Ander negatief 

ervarende emosies wat gemeld is, wat met die vervulling van die moederrol gepaardgaan, is 
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depressie (C, F) en angs (G). Positief ervarende emosies wat met die vervulling van die moederrol 

gepaard gegaan het, is verligting om op te hou borsvoed (C) en dankbaarheid vir die voorreg om 

'n moeder te kan wees (H). Dit is in ooreenstemming met die affektiewe funksionering van 'n 

geestesgesonde persoonlikheid wat daarop dui dat gevoelens van skuld en angs deur die 

respondent in haar I ewe erken en deurleefword, maar soos Maslow ( 1987: 13 0, 131) aandui, neem 

dit nie neurotiese proporsies aan nie. Dit is verder in ooreenstemming met Rogers (1961: 187 -188) 

se siening dat die geestesgesonde individu meestal vry voel om aile gevoelens te ervaar ( raadpleeg 

4.3.5.2: 179-180; 4.4.5.1:205; 4.6.1.2:226). 

Dit blyk dan dat die respondente die positief, sowel as negatief ervarende gevoelens wat met hulle 

moederrol gepaardgaan, erken. Die gevoelens word nie ontken nie, die respondent is vry om 

bewus van hierdie gevoelens te wees. Dit dui op geestesgesondheid. Ten opsigte van die rolkonflik 

wat die respondente met betrekking tot hierdie gevoelens ervaar, bestaan die moontlikheid dat die 

erkenning van gevoelens, soos angs en skuld, wat met die vervulling van die moederrol 

gepaardgaan dit vir hierdie werkende moeders in perspektief stel wat hulle in staat stel om die 

rolkonflik beter te hanteer. 

Respondente B, E, F, H, I en J het aangedui dat hulle glo aan die invloed van 'n Hoer Hand in hulle 

lewe. E meld dat die doop van haar kind vir haar 'n oorweldigende ervaring was, en H en I noem 

spesifiek dat hulle onderskeidelik by 'n Bybelstudiegroep en omgeegroep betrokke is. Volgens 

Allport (1961 :284-285) toon 'n geestesgesonde individu 'n hoe mate van selfuitbreiding deur by 

sake soos geloofbetrokke te raak (raadpleeg 4.2.5.1: 162-163; 4.6.1.2:226). Dit blyk dat hierdie 

respondente se lew ens nie net om hulself sentreer nie, wat op 'n mate van geestesgesondheid dui. 

Die anker wat geloofvir hulle in hulle lewe bied, kan vir hulle rigting bied om rolkonflik makliker 

te hanteer. Dit bied vir hulle iets waarna hulle hul in gebed kan wend, wanneer die rolkonflik 

ondraaglik raak. Daarby blyk dit dat ander gemeentelede ook as ondersteuning gebruik kan word 

om gevoelens wat met die rolkonflik gepaardgaan, tot uiting te bring. 

6. 7.3 lnterpretasie van konatiewe persoonlikheidsfunksionering 

Die respondente het verskeie hanteringsmeganismes gebruik om by omstandighede in hulle 

beleweniswereld aan te pas soos die volgende: kos (A), neem van verlof (F), ignorering van 

moeilike gevoelens of situasies (F, H en I) en oefening (H). H besef dat die ignorering van 
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gevoelens en situasies, tot haar nadeel strek en werk daaraan om dit te vermy. Dit is in 

ooreenstemming met wat Rogers (1961: 188-189) 'n toenemende eksistensiele lewenswyse noem, 

waar die geestesgesonde individu nie ervarings sal verdraai om by 'n voorafvasgelegde seltkonsep 

in te pas nie, maar aanpasbaar is (raadpleeg 4.4.5.2:205-206; 4.6.1.3:227). 

Dit blyk dat H buigsaam en aanpasbaar is, omdat sy probeer om die hanteringsmeganismes wat 

sy toepas en wat tot haar nadeel strek, te verminder. Sy ontdek die struktuur van haar ervarings 

in die belewing daarvan, en wanneer dit tot haar nadeel strek, pas sy aan. Ten opsigte van hierdie 

konatiewe aspek kan H 'n redelike mate van geestesgesondheid openbaar. F en I neem nie 

daadwerklik aksies om die hanteringsmeganismes wat tot hulle nadeel strek, aan te pas of te 

verminder nie. F en I kan 'n mate van geestesongesondheid ten opsigte van die konatiewe eienskap 

toon. Oor die algemeen blyk dit dat die hanteringsmeganismes wat die respondente gebruik, nie 

effektief is om rolkonflik te hanteer nie. Inteendeel, dit strek tot hulle nadeel, byvoorbeeld 

verswakking in I se verhouding met haar eggenoot. Wanneer sy negatief ervarende gevoelens 

ignoreer, kan hy sien dat daar fout is. Sy wil ofkan nie haar gevoelens met hom deel nie. Hy het 

aan haar erken dat dit hom moedeloos laat voel, en uitgesluit van dit wat vir haar saak maak. Dit 

lei weer tot konflik in hierdie sfeer. Die interpretasie kan verder gemaak word dat die respondente 

as gevolg van die oorweldigende eise wat moederskap aan hulle stel baie emosionele energie en 

tyd aan die rol moet skenk, net om te "oorleef'. Alhoewel hulle dan besef dat die 

hanteringsmeganismes wat hulle toepas om in hulle moederrol te oorleef, eintlik tot hulle nadeel 

strek, het hulle nie genoeg emosionele reserwes en tyd oor om hierdie nadelige 

hanteringsmeganismes aan te pas nie om haar in staat te stel om die rolkonflik waarmee hulle 

gekonfronteer word, makliker te hanteer nie. 

Die mate waarin persoonlike doelwitte vir die respondente belangrik was, het gewissel. I het dit 

byvoorbeeld as selfsugtig beskou om tyd wat sy aan die vervulling van haar moederrol kan bestee, 

te gebruik om persoonlike doelwitte na te streef. Hierteenoor, noem J dat dit selfs nadat sy 'n 

moeder geword het, belangrik bly om in haar loopbaan te vorder. Dit ondersteun die <aiening dat 

die geestesgesonde individu nie sal toelaat dat reels en kodes in haar pad staan wanneer dit gaan 

om doelwittewat vir haarbelangrik is, te bereik nie (Maslow in Meyer et al., 1988:383; raadpleeg 

4.3.5.3: 180; 4.6.1.3:227). Dit dui daarop dat J nie toelaat dat die tradisionele waardes, reels en 

kodes wat oor die vervulling van haar moederrol geld ( dit wil se dat 'n moeder nie veronderstel 

is om te werk nie, maar uitsluitlik na haar kind moet omsien) haar verhinder om haar doelwitte te 
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bereik nie. Ten opsigte hiervan toon J 'n mate van geestesgesondheid, omdat sy glo dat sy deur 

toewyding 'n sukses van beide haar moeder- en werkrol sal maak. In die opsig openbaar I 'n 

mindere mate van geestesgesondheid, omdat sy die tradisionele waardes wat ten opsigte van die 

vervulling van die moederrol geld, ondersteun. Dit lei in groat mate tot konflik omdat sy nie 

voltyds na haar kind kan omsien nie. Dit lei verder tot innerlike konflik omdat sy nie persoonlike 

doelwitte, soos die bywoning van 'n kursus in berading, kan nastreef nie omdat dit teen die 

tradisionele waardes sal indruis. Hier kan genoem word dat G meld dat sy nie bereid is om 

materialisitese dinge prys te gee as sy sou ophou werk nie. In kontras hiermee meld sy dat sy sou 

verkies om op te hou werk en 'n voltydse moeder te wees. Dit blyk dus dat G se persoonlike 

doelwitte teenstrydig met mekaar is, wat dit moeilik maak om die rolkonflik wat dit veroorsaak 

te hanteer, en dat sy 'n mindere mate van geestesgesondheid ten opsigte van die nastrewing van 

persoonlike doelwitte nastreef 

H streef daarna om haar kwalifikasies, deur verdere studies, te verbeter. Dit beteken volgens 

Allport (1961:284-285) dat die geestesgesonde individu by ander sfere, soos studies, betrokke 

raak (raadpleeg 4.2.5.1: 162-163; 4.6.1.3:227). Dit blyk dat Hop 'n roeping oftaak buite haarself 

fokus en na selfuitbreiding strewe, wat op 'n mate van geestesgesondheid dui. Alhoewel dit meer 

eise aan H se tyd en energie kan stel, blyk dit dat sy te midde van haar vele rolle die dringendheid 

van hierdie behoefte intens beleef sodat sy kans vir die verdere roluitbreiding as student sien. H 

is dan die enigste respondent wat doelbewus haar rolle uitgebrei het. Ander respondente, soos C, 

het aktief daaraan gewerk om hulle rolle, en dan ook die rolkonflik wat hulle in hulle 

beleweniswereld ervaar, te verminder (soos om as komiteelid te bedank). Dit blyk dan dat die 

strewe na selfuitbreiding net by H aanwesig was, al beteken dit 'n verhoging in die rolkonflik wat 

sy in haar beleweniswereld beleef 

E, G en J werk spesifiek om in toekomstige finansiele behoeftes te voorsien. A, B, C, D en I wil 

maatreels tref om te verseker dat hulle toekomstige swangerskappe makliker verloop. F het haar 

vir haar toekomstige moederrol voorberei deur baie daaroor te lees. Dit ondersteun die mening 

dat 'n individu nie geestesgesond kan wees sander om 'n mate van toekomsgerigtheid te openbaar 

nie (Allport in Schultz, 1977:20). Volgens Rogers (1961: 194) is die geestesgesonde individu dan 

in kontak met haar eie behoeftes, wat tot toekomsgerigte gedrag lei (raadpleeg 4.2.5.6:165; 

4. 4. 5. 6:207; 4. 6. 1. 3 :228). Dit blyk dat al die respondente 'n mate van toekomsgerigtheid to on, wat 

daarop dui dat hulle ten opsigte van hierdie konatiewe eienskap 'n redelike mate van 
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geestesgesondheid openbaar. Bulle word deur langtermyndoelwitte gemotiveer, wat kontinulteit 

aan hulle lewe gee asook die gemoedsrus dat toekomstige rolkonflik deur beter voorsiening en 

beplanning makliker hanteer kan word. 

6. 7.4 Interpretasie van interpersoonlike persoonlikheidsfunksionering 

Omdat die hospitaalpersoneel druk op haar uitgeoefen het oor borsvoeding, toon D mm 

verdraagsaamheid teenoor hulle. I was nie verdraagsaam teenoor haar eie moeder wat haar nie in 

die vervulling van haar moederrol kon bystaan nie. Dit is in teenstelling met die beskouing dat die 

geestesgesonde individu aanvaarbaarheid en verdraagsaamheid teenoor ander toon (Jung in 

Schultz, 1977:99-100; raadpleeg 4.1.5:144; 4.6.2:229). In die lig van hierdie resultate van die 

navorsing blyk dit dat op interpersoonlike vlak hierdie respondente minder geestesgesond kan 

wees. Dit blyk dat hulle sekere verwagtings gehad het - D van borsvoeding en I van die 

ondersteuning wat sy van haar eie moeder verwag het. Toe die ander persone in hulle 

beleweniswereld nie aan hierdie verwagtings voldoen het nie, het die respondente intense negatief 

ervarende emosies teenoor hulle openbaar. Die respondente was teleurgesteld in die betekenisvolle 

ander se waargenome tekortkominge en kon dit nie aanvaar nie. Die moontlikheid bestaan ook dat 

die respondente hulle eie tekortkominge in terme van hulle vervulling van die moederrol (soos 

borsvoeding) op hierdie ander individue geprojekteer het, om sodoende die ervaring en rolkonflik 

wat met die vervulling van die moederrol gepaard gaan, te minimiseer. Dit dui weer op 

geestesongesonde persoonlikheidsfunksionering. 

Die meeste moeders (veral D, E, G en I) ervaar dat die verhouding met hulle kinders hulle lewe 

verryk het. Aanvanklik was dit vir A moeilik om 'n betekenisvolle verhouding met haar kind te 

bou, alhoewel die situasie later verander het. F praat deurlopend in die onderhoud van die kind en 

nie my kind nie. Hierdie laaste twee respondente (A en F) se interpersoonlike funksionering stem 

nie ooreen met Maslow ( 1987: 140-141) se mening dat 'n geestesgesonde individu op hierdie vlak 

inniger interpersoonlike verhoudings met ander het nie (raadpleeg 4.3.5.10:182-183). Die 

interpretasie kan gemaak word dat D, E, G en I 'n mate van geestesgesondheid kan toon, 

aangesien die melding dat moederskap hulle lewe verryk het, daarop dui dat hulle tot innige 

interpersoonlike verhoudings in staat is. A het lank na die geboorte van haar kind haarself 

emosioneel van die kind gedistansieer. Omdat F verwyderd van haar kind staan deur van die kind 

te praat, dui dit daarop dat sy nog nie eienaarskap van haar kind aanvaar het nie ( moontlik omdat 
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sy nie wou swanger raak nie, en met die tyding van haar swangerskap ook verantwoordelik vir 'n 

belangrike projek by die werk was). Dit blyk datA en F dit moeilik vind om op interpersoonlike 

vlak aanvanklik sinvolle verhoudings aan te knoop indien bulle gedwonge daartoe voel (vir albei 

was die nuus van bulle swangerskap onwelkom), wat op 'n mindere mare van geestesgesondheid 

dui. Dit blyk dat dit vir A haar bantering van haar rolkonflik bemoeilik het, aangesien sy genoem 

het dat sy hoop dat die emosionele verwydering nie haar kind benadeel het nie. Die uitwerking wat 

F se gebrek aan aanvaarding van haar kind op die bantering van F se rolkonflik gehad het, is nie 

duidelik nie, aangesien dit blyk dat sy nie daarvan bewus is dat sy verwyderd van haar kind staan 

me. 

Interaksie met die eggenoot, eie familie en skoonfamilie asook betekenisvolle ander word telkens 

in die onderhoude vermeld. Slegs in een geval, naamlik E se verhouding met haar skoonouers, was 

die interaksie oorwegend negatief Allport (1961:285) dui in die verband aan dat die 

geestesgesonde individu die vermoe het om intimiteit en deernis vir ander te toon (raadpleeg 

4.2.5.2: 163; 4.6.2:228). Dit blyk asofE nie tot deernis vir haar skoonouers in staat is nie, wat op 

'n mind ere mate van geestesgesonde persoonlikheidsfunksionering dui. Sy to on nie waardering vir 

bulle opoffering om haar kind te versorg nie. Die interpretasie kan verder gemaak word dat sy 

deurlopend nie haar skoonouers se gevoelens in ag geneem het nie, in teenstelling met die mening 

dat waar die geestesgesonde individu se gevoelens ander kan seermaak, sy dit vir haarself sal hou 

(Maslow in Schultz, 1977:70; raadpleeg 4.3.5.3:180; 4.6.2:229). Ook ten opsigte van haar 

persoonlikheidsfunksionering op hierdie gebied toon E 'n mate van geestesongesondheid. Sy het 

deurlopend hoe eise aan haar skoonouers gestel in die versorging van haar kind, sonder om bulle 

mening in die verband te vra. Indien daar nie aan die eise voldoen is nie, het dit tot oorweldigende 

interpersonnlike konflik gelei. Dit blyk dat E nie in staat was om in hierdie gevalle haar negatief 

ervarende gevoelens vir haarself te hou nie, maar het dit in emosionele uitbarstings aan bulle 

gekommunikeer. 

F het haar pediater en Debbie herhaaldelik geskakel as haar kind siek was. G wou glad nie haar 

kind sonder die teenwoordigheid van haar eggenoot hanteer nie. F en G se interpersoonlike 

funksionering op hierdie gebied is in teenstelling met Maslow (1987: 134) se beskouing dat die 

geestesgesonde individu aileen en afgesonder kan funksioneer, sonder om ongemaklik daaroor te 

voel (raadpleeg 4.3.5.5:181; 4.6.2:229). In die lig van hierdie resultate kan die interpretasie 

gemaak word dat F en G sukkel om onafhanklik te funksioneer, en daarom 'n mindere mate van 
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geestesgesondheid in terme van privaatheid en onafhanklikheid openbaar. Dit blyk dat bierdie 

respondente dit moeilik vind om die rolkonflik waarmee bulle in die vervulling van bulle moederrol 

gekronfronteer word, te banteer omdat bulle so afhanklik is van ander om bulle by te staan in die 

besluite wat bulle oor bulle moederrol moet neem. Hulle bet nie bulle eie moedersinstink vertrou 

nie. A, C en E toon dat bulle privaatbeid op prys stel, en nie noodwendig van ander afhanklik is 

om bulle veelvuldige rolle te vervul nie, wat op geestesgesonde persoonlikbeidsfunksionering dui. 

Die moontlikbeid bestaan dat bierdie respondente dit nie so moeilik vind om bulle rolkonflik te 

banteer nie, omdat bulle bulle eie oordeel vertrou en bulle gemakliker is in die vervulling van bulle 

moederrol. 

6. 7.5 Samevattende interpretasie van rolkonflik en persoonlikheidsfunksionering 

Met die samevattende interpretasie word 'n gebeelbeeld verskaf van die mate waann die 

respondente rolkonflik ervaar, soos in punt 6.3 bespreek is, asook in watter mate bulle afsonderlik 

geestesgesondbeid ten opsigte van die persoonlikheidseienskappe wat in die persoonlikbeidsprofiel 

(raadpleeg 4.6:223-229) gei'dentifiseer is, openbaar (raadpleeg 6.7.1 tot 6.7.4:296-305). Dit is in 

ooreenstemming met die operasionele doelwit wat in hoofstuk 1 uiteengesit is (raadpleeg 

1.3.2.2:5), en word in tabel6.7 uiteengesit. 

Dit mag wees dat 'n respondent ten opsigte van een of twee tipes rolkonflik dit meer intens as 

ander respondente ervaar, maar as die gebeelbeeld in tabel 6.7 beskou word, kan 'n ander 

respondent se totale rolkonflik meer intens wees. Verder, indien 'n persoonlikbeidseienskap nie in 

tabel 6. 7 aangedui word nie, beteken dit nie die afwesigbeid van geestesgesondbeid of 

geestesongesondbeid ten opsigte van die eienskap by die respondent nie. Dit beteken slegs dat die 

respondent nie genoegsame bewyse ten opsigte van die eienskap tydens die onderboud gebied bet 

om 'n sinvolle interpretasie te maak nie. Eienskappe wat kenmerkend in die onderboud na vore 

gekom bet, word gei'nterpreteer. 

Op 'n kontinuum beskou, en ten opsigte van die respondente se intrapersoonlike en 

interpersoonlike eienskappe, blyk dit dat die respondente verskillende vlakke van 

geestesgesondbeid openbaar. Wanneer A, C, Hen J se persoonlikbeidsprofiele in oenskou geneem 
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Tabel6.7 Rolkonflik en persoonlikheidsfunksionering 

Respondent 

Tipe rolkonflik 

-
c D E F G H I J 

Moederrol en werkrol • • • • 
•'• : 

Moederrol en rol as eggenote • • 0 0 

Moederrol en eie tyd 0 • • 0 

Moederrol en meervoudige rolle 0 0 • • 0 0 0 

Persoonlikheidsfunksionering A B c D E F G H I J 

Kognitief 
Akkurate en realistiese waarneming 
van ervarings in beleweniswereld ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

Gerig op ontdekking van struktuur in ./ ./ ./ 
ervarings 

Groot mate van selfkennis X X X X X X 

Keusevryheid X ./ X X X ./ 

Stem nie altyd met konvensionele ./ ./ ./ 
oortuigings saam nie 

-------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Affektief 

Emosionele beheer 
X X X X X 

Voel vry om positief en negatief ./ ./ ./ ./ ./ ./ 
ervarende emosies te beleef 

Geloof ./ ./ ./ ./ ./ ./ 
-------------- ---- -- -- -- -- -- -- -- --

Konatief 
Gebruik van hanteringsmeganismes 
wat rolkonflik verlaag, en nie tot ./ 
respondent se nadeel strek nie 

Persoonlike doelwitte is belangrik X X ./ 

Selfuitbreiding ./ 

Toekomsgerigtheid ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 
-------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Interpersoonlik 
Aanvaarbaarheid en 
verdraagsaamheid teenoor ander X X 

Innige interpersoonlike verhoudings X ./ ./ X ./ ./ 

Deernis vir ander X 

Onafhanklike funksionering ./ ./ ./ X X 

Kom baie voor ./ Toon 'n mate van geestesgesondheid 
f---

• Kom redelik baie voor X Toon 'n mate van geestesongesondheid 
L---

Komminvoor 

0 Kom redelik min voor 
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word, toon hulle dat hulle geestesgesondheid ten opsigte van 'n hele aantal eienskappe wat 

geestesgesondheid belnvloed, kan openbaar. Hierteenoor to on hulle dat hulle geestesongesondheid 

ten opsigte van relatief min van die persoonlikheidseienskappe wat geestesongesondheid 

belnvloed, kan openbaar. Indien die mate waarin hulle rolkonflik ervaar uit tabel6. 7 beskou word, 

blyk dit dan ook dat hulle minder rolkonflik ervaar. In geheel beskou toon respondente D, E, F, 

G en I dat hulle geestesgesondheid ten opsigte van relatief min van die eienskappe wat 

geestesgesondheid belnvloed kan openbaar, maar dat hulle heelwat geestesongesondheid ten 

opsigte van hierdie eienskappe kan toon. Wanneer hierdie respondente se rolkonflik beskou word, 

ervaar hulle oor die algemeen meer rolkonflik. Respondent B het min van haar 

persoonlikheidsfunksionering laat blyk, gevolglik word daar nie 'n interpretasie van haar 

persoonlikheidsfunksionering en gepaardgaande rolkonflik gebied nie. 

Wanneer die resultate oorkoepelend beskou word, kan die interpretasie gemaak word dat die 

geestesgesondheid van die werkende moeder 'n invloed uitoefen op die mate waarin sy rolkonflik 

ervaar, asook hoe sy dit hanteer. Hoe meer geestesgesond die respondent ten opsigte van haar 

kognitiewe, affektiewe, konatiewe en interpersoonlike funksionering is, hoe makliker hanteer sy 

die rolkonflik waarmee sy gekonfronteer word. Sy beleef die negatiewe effek daarvan nie so in tens 

nie, en daarom verbaliseer sy nie die rolkonflik wat sy beleef so baie soos die respondente wat 'n 

mindere mate van geestesgesondheid openbaar nie. Die respondente wat 'n groter mate van 

geestesgesondheid openbaar, groei in hulle persoonlikheidsfunksionering as gevolg van en ten 

spyte van beperkende faktore ( soos rolkonflik) waarmee sy daagliks gekonfronteer word. Hierdie 

groei stel hulle in staat om makliker by die beperkende faktore aan te pas en dit te hanteer. 

6.9 INTEGRASIE VAN RESUL TATE 

Die doel van die navorsing is om ondersoek in te stel na die rolkonflik wat die werkende moeder, 

vanuit 'n geestesgesondheidsperspektief, ervaar. Daarom is veranderlikes binne die organisasie

en werksfeer asook familiesfeer wat tot rolkonflik aanleiding gee, geldentifiseer. Daar is deur 

onderhoudvoering met tien respondente bepaal of die veranderlikes op die Suid-Mrikaanse 

werkende moeder van toepassing is. Geestesgesondheid is vanuit die analitiese, humanistiese en 

eksistensiele paradigma beskou, wat tot die ontwikkeling van 'n persoonlikheidsprofiel van wat 

'n geestesgesonde persoonlikheid verteenwoordig, gelei het. Die geestesgesondheid van die 

werkende moeder in die navorsing is aan die ontwikkelde persoonlikheidsprofiel gemeet. 
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In hierdie afdeling gaan 'n finale integrasie van al die bevindings waartoe in hierdie navorsing 

gekom is, verskaf word. In die integrasie het verskeie onderwerpe wat met die doel van die 

navorsing verband hou, duidelik gerealiseer. Dit word in hierdie afdeling as temas geklassifiseer. 

Die eerste en mees prominente tema is die groei in persoonlikheidsfunksionering by die werkende 

moeder. Dit is 'n oorkoepelende tema wat pertinent met die tweede gedeelte van die doel soos 

hierbo gestel, naamlik 'n geestesgesondheidsperspektief, verband hou. Groei m 

persoonlikheidsfunksionering het 'n wesentlike invloed op die geestesgesondheid van die werkende 

moeder uitgeoefen en het as gevolg van die oorkoepelende aard daarvan deurlopend in die ander 

temas te voorskyn getree. 

Die ander temas wat hier aangebied word, hou meer met die veranderlikes in die organisasie- en 

werksfeer asook familiesfeer wat rolkonflik bei'nvloed, verband. So is bepaal dat die werkende 

moeder se gesindheid teenoor haar loopbaan, 'n belangrike invloed het op die rolkonflik wat sy 

ervaar. Sy moet egter haar veelvuldige rolle binne onbuigsame werksomstandighede vervul omdat 

sy nie toegang tot byvoorbeeld skiktyd het nie. Die werkende moeder wat in haar eie praktyk 

werksaam is, het veral 'n gebrek aan werksekuriteit getoon. V erder vervul die werkende moeder 

nie haar veelvuldige rolle in isolasie nie, maar is deel van 'n breer sosiale gemeenskap. Binne 

hierdie breer gemeenskap het die ondersteuning deur ander individue 'n belangrike invloed op haar 

belewenis van rolkonflik uitgeoefen. 

Daar is al telkemale na die veelvuldige rolle van die werkende moeder verwys. Konflik tussen een 

of meer van die rolle het daarom duidelik as temas in die navorsing uitgekristaliseer. So het die 

werkende moeder konflik tussen haar moederrol en rol as eggenote ervaar. Die konflik wat egter 

die meeste op die voorgrond getree het, is die tussen haar moeder- en werkrol. Alhoewel eie tyd 

nie as 'n werklike rol gedefinieer kan word nie het die gebrek aan eie tyd, as gevolg van die 

vervulling van haar moederrol, vir die werkende moeder tot rolkonflik gelei. 

Omdat die werkende moeder rolkonflik in die vervulling van haar veelvuldige rolle ervaar, het sy 

deur rolbeperking gepoog om haar rolle te verminder. Die laaste tema wat te voorskyn getree het 

is die deurdringbaarheid tussen die werkende moeder se werk- en familiegrense. 

As gevolg van die kompleksiteit van die integrasie is 'n bepaalde werkswyse ter verheldering van 

die tema gevolg. Elke tema is afsonderlik aangebied soos wat dit gemanifesteer het ten opsigte van 
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die rolkonflik wat die werkende moeder ervaar het. Voorbeelde ter ondersteuning van die 

manifestasie van die tema word verskaf Die temas word prosesmatig oor tyd aangebied, dit wil 

se daar is gepoog om 'n tydperk aan 'n tema te koppel en om hulle volgens hierdie tydperke 

chronologies aan te hied. Alhoewel daar meesal nie 'n definitiewe afbakening in die temas tussen 

die tydperke bestaan nie, is die volgende tydperke op 'n kontinuum onderskei. Die tydperk of 

tydperke waarin die tema gerealiseer is, is in die bespreking van die tema aangedui. 

Werk 

Die vrou begin haar 
loopbaan en werk 
tot met kraamverlof. 

Swangerskap 

Die moeder word 
bewus daarvan dat 
sy swanger is, en 
werk tot 
kraamverlof. 

Kraamverlof 

Die moeder skenk 
geboorte aan haar 
kind en neem 
kraamverlof. 

Terug werk toe 

Die moeder keer 
temg werk toe mi 
kraamverlof, en plaas 
meesal haar kind in 
die sorg van ander. 

'n Tweede aspek wat in die integrasie behandel is, is die werkende moeder se emosionele bel ewing 

van die rolkonflik wat sy ten opsigte van elke tema beleef het. Dit is hoofsaaklik tydens die 

manifestasie en/oftydens die verskaffing van voorbeelde bespreek. 'n Belangrike fokuspunt van 

die navorsing, wat met bogenoemde doel verband hou, is om die werkende moeder se 

geestesgesondheid te bepaal. Hoe die rolkonflik binne elke tema haar geestesgesondheid belnvloed 

het, is laastens bespreek. 

Ter wille van volledigheid, gaan die biografiese profiel van die werkende moeder wat as 

agtergrond vir hierdie navorsing gedien het, weer voorgehou word. Die gemiddelde ouderdom van 

die tien werkende moeders met hulle eerste kind is 31 jaar en van die kinders 11,5 maande. Buiten 

vir een werkende moeder wat deur ambisie en harde werk tot 'n nasionale administrasiebestuurder 

gevorder het, het al die werkende moeders oor ten minste 'n voorgraadse kwalifikasie beskik. 

Hulle kraamverlofhet onderskeidelik van geen tot vyf maande gewissel. AI die werkende moeders 

was ten tye van die onderhoud weer werkend, mi kraamverlof As die familie-opset van die 

werkende moeders in ag geneem word, voldoen hulle aan die definisie van 'n dubbelloopbaangesin. 

6.9.1 Groei in persoonlikheidsfunksionering 

Die groei in persoonlikheidsfunksionering van die werkende moeder is 'n tema wat duidelik met 

haar geestesgesondheid, in ooreenstemming met die doel van die navorsing, verband hou. Hoe die 

ervaring van haar moederrol haar geestesgesondheid positief of negatief be"invloed het, word 
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verderaan in meer detail onder die tema bespreek. Wat wel duidelik is, is dat die persoon met wie 

die onderhoud gevoer is, nie dieselfde persoon was wat begin werk het, getrou het, swanger 

geraak het, geboorte geskenk het en weer teruggekeer het werk toe mi kraamverlofnie. Die tema 

het dus by die werkende moeder se swangerskaptydperk begin realiseer en regdeur tot na sy 

teruggekeer het werk toe na kraamverlof nog steeds 'n invloed uitgeoefen. 

Positiewe groei in die werkende moeder se persoonlikheidsfunksionering het gemanifesteer in 'n 

akkurate en realistiese waarneming van haar belewing van die konflik wat sy ervaar in die 

vervulling van haar moederrol, asook haar vermoe om daarby aan te pas. Nog 'n aspek wat tot 

positiewe groei aanleiding gegee het, was haar vermoe om beide die positief en negatief ervarende 

emosies wat met die moederrol gepaardgaan openlik te beleef Sy het byvoorbeeld besef dat sy 

skuldgevoelens oor die uitvoering van haar moederrol beleef en sy kon die negatief ervarende 

emosies tydens die onderhoud erken. Dit hou ook verband daarmee dat sy nie altyd met 

konvensionele oortuigings saamstem nie. Sy was bereid om haar negatief ervarende emosies te 

erken, teenoor tradisionele sienings dat 'n moeder gevoelens soos skuld moet onderdruk om 

sodoende beter in haar kind se behoeft:es te voorsien. Verder het sy geglo dat sy, teen die 

tradisionele siening dat 'n moeder haar voile aandag aan haar kind moet gee, haar moeder- en 

werkrol suksesvol kan integreer. 

Positiewe groei in die werkende moeder se persoonlikheidsfunksionering het gemanifesteer 

deurdat die werkende moeder 'n groot mate van toekomsgerigtheid geopenbaar het, byvoorbeeld 

deur 'n bereidheid om beter vir toekomstige swangerskappe te beplan. Verder was haar geloof vir 

haar 'n manier om die konflik wat haar moederrol meegebring het, beter te hanteer. Laastens het 

die werkende moeder gewys dat sy in staat is tot innige persoonlike verhoudings, veral met haar 

kind. Hierdie eienskappe dui daarop dat sy 'n mate van geestesgesondheid kon openbaar waar die 

geboorte van haar eersteling, haar die geleentheid gebied het om m haar 

persoonlikheidsfunksionering te groei. Indien hierdie eienskappe vergelyk word met die 

persoonlikheidsprofiel wat in hoofstuk 4 ontwikkel is, blyk dit dat daar sprake van 'n groei in 

persoonlikheidsfunksionering is wat die werkende moeder se geestesgesondheid positiefbei"nvloed 

het (raadpleeg 4.6:223-229). 

In die werkende moeder se persoonlikheidsfunksionering is eienskappe gei"dentifiseer wat nie as 

sodanig gegroei het nie, maar die bewuswording daarvan in die vervulling van haar moederrol bied 
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die geleentheid vir groei. Op kognitiewe vlak dui die manifestasie van 'n gebrek aan selfkennis 

daarop dat daar potensiaal vir groei is. Die werkende moeder beskou haarselfbyvoorbeeld as 'n 

geordende individu, wat alle gebeure in haar lewe beplan. Tog was die werkende moeder in die 

tydperk mi die geboorte van haar kind, omvergewerp en in 'n harwar, en het dit tot oormatige 

skuldgevoelens gelei. Dit is in teenstelling met die beeld wat sy van haarself voorhou. Insig in 

hierdie teenstrydigheid kan die werkende moeder noop tot dieper aanvaarding van al haar 

eienskappe, hetsy of sy dit positief of negatief beleef Dit bied die geleentheid vir aanpassing in 

haar selfkonsep. Sy kan byvoorbeeld tot insig kom dat sy nie werklik so 'n geordende persoon is 

nie, en gevolglik minder skuldgevoelens beleef omdat haar I ewe nie so doelgerig beplan is nie. Op 

kognitiewe vlak, dui die gebrek aan die geleentheid het om keuses in haar beleweniswereld te 

benut daarop dat die werkende moeder ten opsigte van die eienskap potensieel kan groei. Die 

werkende moeder dui byvoorbeeld aan dat sy deur omstandighede, soos finansiele oorwegings, 

daartoe gedwing word om te werk. As gevolg hiervan kan sy nie kies of sy 'n voldag moeder wil 

wees, al dan nie. 

Op affektiewe vlak dui die manifestasie van 'n gebrek aan emosionele beheer ten opsigte van die 

vervulling van haar moederrol daarop dat daar potensiaal is vir groei. Dit blyk dat om vir die eerste 

keer 'n moeder te word, vir die werkende moeder so 'n intense ervaring was ( soos wat sy nog nooit 

in haar beleweniswereld beleef het nie) dat sy emosioneel ontoepaslik gereageer het. S y ervaar 

soveel konflikterende emosies ten opsigte van hierdie rol, wat moeilik is om te verwerk. Sy ervaar 

byvoorbeeld angs as gevolg van die enorme verantwoordelikheid wat haar moederrol van haar eis, 

en onsekerheid oor haar eie vermoens om hierdie verantwoordelikheid na te kom. 

Op interpersoonlike vlak was dit vir die werkende moeder soms moeilik om ander te aanvaar en 

verdraagsaam teenoor hulle te wees. Ten opsigte hiervan bestaan daar ook potensiaal vir groei. 

Byvoorbeeld, wanneer die werkende moeder se eie moeder haar nie kon bystaan in die hantering 

van haar moederrol nie, was die werkende moeder onverdraagsaam teenoor haar eie moeder 

omdat sy nie aan haar verwagtings voldoen het nie. Die werkende moeder het dus verontreg en 

ge'isoleerd in haar beleweniswereld gevoel. Indien hierdie eienskappe vergelyk word met die 

persoonlikheidsprofiel, wat in hoofstuk 4 ontwikkel is, blyk dit dat daar 'n mindere mate van 

geestesgesondheid is, maar dat die geleentheid vir groei bestaan (raadpleeg 4.6:223-229). 
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6.9.2 Positiewe gesindheid teenoor loopbaan 

Die werkende moeder se gesindheid teenoor haar loopbaan, het as tema in hierdie navorsing 

neerslag gevind. Hierdie gesindheid teenoor haar loopbaan vandat sy dit begin beoefen het 

(aanvanklik begin werk het) totdat sy teruggekeer het werk toe na kraamverlof, het 'n belangrike 

invloed gehad op die rolkonflik wat sy in die vervulling van haar moederrol ervaar. Die vergoeding 

wat die werkende moeder ontvang blyk ook 'n invloed op hoe sy haar loopbaan beskou, te he. Om 

hierdie rede is vergoeding in samehang met haar gesindheid teenoor haar loopbaan bespreek. Die 

werkende moeder se gesindheid teenoor haar loopbaan het haar geestesgesondheid positief sowel 

as negatiefbe'invloed. 

Die werkende moeder in hierdie navorsing het aansienlik in haar loopbaan ge'investeer (hetsy deur 

'n nagraadse kwalifikasie te bekom of deur aansienlike loopbaanvordering). Alhoewel sy moontlik 

sou verkies om nie te werk nie, en eerder 'n tuisteskepper sou wou wees is sy uit die aard van die 

investering tot haar loopbaan verbind. Daarom manifesteer die konflik tussen haar moeder- en 

werkrol in groot mate tweeledig as gevolg van haar gesindheid teenoor haar loopbaan: 

• 

• 

Sy sou eerder verkies om haar moederrol ten voile te vervul, en ervaar 

konflikterende gevoelens omdat sy deur huidige en toekomstige finansiele 

verpligtinge gedwing word om te werk. 

As gevolg van die investering in haar loopbaan, kan sy die verantwoordelikheid wat 

daarmee gepaardgaan nie ignoreer nie. Sy voel nog steeds 'n mate van trots om 

haar werk goed te verrig. 

Die werkende moeder se positiewe gesindheid kom na vore wanneer sy byvoorbeeld met trots 

daarop wys dat verantwoordelikhede deur haar toesighouer aan haar toegeken is, eerder as aan 

kollegas wat ouer as sy is en wat meer jare diens het. Tog is dit vir haar moeilik om nie haar voile 

aandag aan haar kind te kan skenk nie, maar besef dat sy sal moet werk om in die toekoms vir haar 

kind kwaltiteit -opleidingsgeleenthede te bied. In ooreenkoms met Eggebeen en Hawkins ( 1990: 57-

58) se mening het die werkende moeder in die navorsing "menslike kapitaal" by wyse van 

opleiding in haar loopbaan ge'investeer het (raadpleeg 2. 7.2.1:49). Dit ondersteun ook Carrier 

(1995:353-354) se navorsingsbevindings (raadpleeg2. 7.2.1 (a):50). Frankel enMcCarty(1993 :38) 

meen dat goeie kwalifikasies dit vir die werkende moeder moeiliker maak om na die geboorte van 
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haar kind haar loopbaan prys te gee (raadpleeg 2.7.2.1 (c):53). 

Haar gesindheid teenoor haar loopbaan het haar geestesgesondheid as volg bei:nvloed. Enersyds 

het sy op konatiewe vlak getoon dat haar loopbaan haar in staat stel om in die toekoms aan haar 

kind se finansiele opleidingsbehoeftes te voldoen, waar die toekomsgerigtheid op 'n mate van 

geestesgesondheid dui. Andersyds, het sy aangedui, dat sy juis as gevolg van die finansiele 

verpligting nie 'n keuse kan uitoefen of sy wil werk, en of sy 'n tuisteskepper wil wees nie. Sy word 

deur omstandighede gedwing om te werk. Die gebrek aan keusevryheid dui weer op 'n mindere 

mate van geestesgesondheid, wat die rolkonflik wat sy in die uitvoering van haar moederrol ervaar, 

intensifiseer. 

6.9.3 Gebrek aan werksekuriteit 

Dit blyk dat 'n gebrek aan werksekuriteit 'n tema is wat veral die werkende moeder wat haar eie 

praktyk bedryf, beleef. Sy is aan meer werkeise en groter werkslading onderhewig. Omdat sy op 

haarself aangewese is om 'n sukses van die praktyk te maak, en nie op 'n vaste salaris kan 

staatmaak nie, het die gebrek aan werksekuriteit wat sy ervaar het as tema gerealiseer. Die tema 

het al tydens die swangerskap van die werkende moeder na vore getree, en het deurlopend tot mi 

sy van kraamverlof teruggekeer het werk toe 'n invloed op die rolkonflik wat sy in die vervulling 

van haar moederrol ervaar, gehad. Gebrek aan werksekuruteit het die werkende moeder se 

geestesgesondheid positief sowel as negatiefbei:nvloed. 

Die gebrek aan werksekuriteit het tydens haar swangerskap as volg gemanifesteer. Sy het 

aansienlike druk beleef om alles moontlik in te sit om die praktyk lewensvatbaar te maak met die 

gevolg dat sy nie die wonder van haar swangerskap ervaar het nie. Dit het haar byvoorbeeld laat 

besef dat sy iets "verloor" het in terme van 'n betekenisvolle ervaring (naamlik haar swangerskap) 

in haar beleweniswereld, wat haar verontreg laat voel het. Die gebrek aan werksekuriteit het 

tydens haar kraamverlof en mi sy teruggekeer het werk toe as volg gemanifesteer. Sy het haarself 

nie toegelaat om kraamverlof te neem nie, of slegs 'n paar weke kraamverlof te neem, ten einde 

nie die praktyk te laat "stilstaan" nie. Die werkende moeder het byvoorbeeld genoem dat haar 

verantwoordelikheidsin teenoor haar praktyk, en in sommige gevalle haar vennoot, 'n verdieping 

in die rolkonflik tussen haar moeder- en werkrol veroorsaak het. Die literatuurbevindings fokus 

op die werkende moeder wat in die organisasie werksaam is, en daarom kan geen ondersteuning 
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vir die gevolgtrekking gevind word nie. Dit dui op 'n nuwe dimensie in die navorsing, waar gebrek 

aan werksekuriteit kan veroorsaak dat die werkende moeder wat haar eie praktyk bedryf haar 

rolkonflik meer intens ervaar as die werkende moeder wat in 'n gevestigde organisasie werksaam 

IS. 

Hierdie tema het die werkende moeder se geestesgesondheid as volg bei:nvloed. Sy het erken dat 

die koms van haar kind die mate waarin sy sekuriteit in haar loopbaan beleef, bei:nvloed het. Die 

werkende moeder het nie weggeskram van die negatief ervarende gevoelens wat sy beleefhet ten 

opsigte van die invloed wat moederskap in die funksionering van haar praktyk gespeel het nie 

(byvoorbeeld angs omdat sy nie genoeg tyd by die werk spandeer nie). Tog het sy te midde van 

die negatief ervarende emosies ook positief ervarende gevoelens om 'n moeder te wees beleef 

(soos dankbaarheid). Sy word deur langtermyndoelwitte gemotiveer deurdat sy daarna streef om 

'n sukses van haar praktyk te maak. Die vrymoedigheid om sowel die positief as negatief ervarende 

gevoelens wat met haar moederrol gepaardgaan te beleefsowel as haar toekomsgerigtheid, dui op 

'n mate van geestesgesondheid by die werkende moeder. 

Die kwessie van keusevryheid, op kognitiewe vlak, het ook die geestesgesondheid van die 

werkende moeder ten opsigte van hierdie tema bei:nvloed. Die werkende moeder wat in haar eie 

praktyk werksaam is, kan nie keuse benut of sy wil werk of nie. Indien sy nie werk nie, sal sy haar 

vennoot in die steek laat en/of sal die praktyk ten gronde gaan. Nie net lei dit tot 'n gebrek aan 

finansiele inkomste nie, maar al die finansiele en fisiese investering om die praktyk op die been te 

bring sou verniet wees. Die gebrek aan keusevryheid, dui op 'n mindere mate van 

geestesgesondheid. 

6.9.4 Onbuigsame werksomstandighede 

Die onbuigsame werksomstandighede was voor die geboorte van die werkende moeder se kind 

dieselfde as daarna, maar voor die geboorte van haar kind het sy dit nie as 'n probleem ervaar nie. 

Inteendeel, sy het nie geskroom om addisionele tyd en energie in haar loopbaan te investeer, deur 

byvoorbeeld oortyd te werk nie. Nadat sy, mi kraamverlof, teruggekeer het werk toe het die 

onbuigsame werksomstandighede as tema na vore getree. Sy het toe ervaar dat die omstandighede 

in haar organisasie- en werksfeer waarbinne sy haar rolkonflik moet hanteer, gegewe en 

ononderhandelbaar is. Onbuigsame werksomstandighede het die werkende moeder se 
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geestesgesondheid positief sowel as negatief be'invloed. 

Vir die werkende moeder was die basiese diensvoorwaardes van die organisasie vaste grense 

waarbinne sy haar ander rolle moes hanteer en integreer, omdat sy byvoorbeeld nie die voordeel 

van skiktyd het nie. Dit het gemanifesteer in gevoelens van verontregting en skuld (wat voor die 

geboorte van haar kind nie aanwesig was ten opsigte van die onbuigsame werksomstandighede 

nie ). Die lang en vaste werkure het byvoorbeeld nie net daartoe gelei dat die werkende moeder nie 

meer tyd het om aan haarself te span deer nie, maar dit het ook veroorsaak dat sy min van haar kind 

sien en sekere ontwikkelingstadiums by homlhaar nie beleef nie. Glass en Fujimoto (1995 :401) se 

navorsingsbevindings toon dat groter organisasies nie geneig is om buigsame beleide in terme van 

byvoorbeeld werkure te implementeer nie (raadpleeg 2.7.2.2 (c):57). Barling en Barenburg 

( 1984: 13 8) het bevind dat indien die werkende moeder toegang tot skiktyd het, dit haar rolkonflik 

verminder (raadpleeg 2.7.2.2 (c):57), wat by die navorsing nie die geval was nie. 

Hierdie tema het die werkende moeder se geestesgesondheid tweeledig be'invloed. Endersyds lei 

die ervaring van die nuwe rol as moeder tot aanpassing, waar die werkende moeder veranderings 

in haar omgewing in haar selfkonsep inkorporeer. Die besef dat haar werksomgewing 'n gegewe 

is waarby sy moet aanpas, en die beste van moet maak dui op 'n mate van geestesgesondheid. 

Andersyds, het die moeder nie die geleentheid gehad om keuses ten opsigte van haar 

werksomstandighede uit te oefen nie, maar voel gedwonge om binne ander se riglyne (soos 

organisasiereels) haar moeder- en werkrol te vervul. Die gebrek aan keusevryheid dui op 'n 

mindere mate van geestesgesondheid, wat die rolkonflik waarmee sy gekonfronteer word, 

moeiliker maak om te hanteer. Selfs die teenstrydigheid tussen die twee eienskappe waar sy aan 

die een kant genee voel om die onbuigsame werksomstandighede te aanvaar, maar dat sy nie die 

keuse kan benut om dit te verander nie, kan ook die konflik wat sy ervaar vererger. 

6.9.5 Ondersteuning deur ander individue 

Die werkende moeder funksioneer nie in isolasie nie, maar is in voortdurende interaksie met ander 

en word deur ander ondersteun. Daarom is ondersteuning deur ander individue 'n tema binne die 

organisasie- en werksfeer asook die familiesfeer, wat in die resultate uitgekristaliseer het. 

Die tema het op verskillende vlakke gemanifesteer in terme van wie die individu was wat die 
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ondersteuning gebied het. Die ander individue sluit in die werkende moeder se eggenoot, eie 

familie sowel as skoonfamilie asook persone wat onder ander gekategoriseer is: die vrou wat die 

voor- en nageboorteklasse vir die werkende moeder aangebied het (Debbie), huishulp, 

omgeegroepe, vriendinne, dokter, ginekoloog, hospitaalpersoneel, dagsorgpersoneel en pediater. 

Die ondersteuning gebied, hetsy positief of negatief, kon ook in die reeds gei:dentifiseerde tydperke 

verdeel word. Hierdie manifestasie word afsonderlik bespreek, saam met geskikte voorbeelde ter 

ondersteuning van die manifestasie. Afhangend van wie die ondersteuning verskafhet en die tipe 

ondersteuning wat verskafis, is die werkende moeder se geestesgesondheid of positief of negatief 

bei:nvloed. 

Ondersteuning deur eggenoot: Die eggenoot se ondersteuning het gemanifesteer in die 

herversekering van eiewaarde en praktiese steun tydens kraamverlof en die tydperk nadat sy 

teruggekeer het werk toe. Hy wend 'n poging aan om haar op emosionele vlak te ondersteun deur 

haar aan te moedig om haar ongelukkigheid oor die rolkonflik wat sy beleef aan hom te 

kommunikeer. Hy stel nie onnodige eise aan haar deur byvoorbeeld daarop aan te dring dat sy tyd 

saam met hom deurbring nie, en hy probeer haar prakties ondersteun deur sekere take, 

byvoorbeeld kosmaak, te verrig. Die navorser het onder die indruk gekom dat die werkende 

moeder in die navorsing in die voordelige posisie is, deurdat haar eggenoot meestal begrip vir die 

rolkonflik wat sy tussen haar veelvuldige rolle ervaar, getoon het. Die ondersteuning deur die 

eggenoot ondersteun Pleck (1985:23) se stellings van die roloorladingsteorie (raadpleeg 

3.1.6:109). Dit ondersteun Brannen (1992:67) en Wiersma en Van Den Berg (1991:1214) se 

navorsingsresultate oor die emosionele ondersteuning wat die eggenoot kan hied (raadpleeg 

3. 1. 6: 111, 114). Die ondersteuning deur die eggenoot verskaf, het meestal die funksies vir die 

werkende moeder vervul soos deur Berkman (1984) in Brannen en Moss (1991:229-230) 

aangehaal (raadpleeg 3.1.5:105-106). 

Ondersteuning deur haar eggenoot is 'n faktor wat 'n insiggewende invloed op die 

geestesgesondheid van die werkende moeder uitgeoefen het. Op interpersoonlike vlak, het sy 

oorweldigende dankbaarheid vir die begrip en praktiese steun wat sy van haar eggenoot ontvang 

het, getoon. Sy was verdraagsaam teenoor haar eggenoot se rol in die vervulling van haar eie 

moederrol, en het besef dat die koms van hulle kind vir hom 'n aanpassingsperiode is. Die deernis 

teenoor haar eggenoot dui op 'n mate van geestesgesondheid by die werkende moeder. Wat egter 

duidelik na vore gekom het, is dat haar aanvaarbaarheid en verdraagsaamheid van die 
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ondersteuning wat hy haar bied, net gegeld het so lank hy aan haar verwagtings ten opsigte van sy 

ondersteuning voldoen het, wat op 'n mindere mate van geestesgesondheid dui. Soortgelyk, was 

die werkende moeder soms oorafhanklik van haar eggenoot se steun, en was sy bang om haar kind 

sonder sy teenwoordigheid te hanteer, wat ook op 'n mindere mate van geestesgesondheid dui. 

Ondersteuning in die familiesfeer: Ondersteuning deur die familie (hetsy eie familie of 

skoonfamilie) het die meeste in die vorm van praktiese steun gemanifesteer tydens kraamverlof en 

die tydperk nadat sy teruggekeer het werk toe. Die werkende moeder se eie moeder het haar 

meestal bygestaan, byvoorbeeld direk na die geboorte van haar kind toe die werkende moeder nog 

onseker was oor hoe om haar nuutgebore kind te hanteer. Die werkende moeder se eie moeder 

moes dikwels ver reis om haar by te staan. Dit dui daarop dat die werkende moeder in die 

navorsing aan die toenemende isolasie van die kernfamilie onderwerp, is soos Googins (1991 :40) 

en McLean (1973: 126-127) aandui (raadpleeg 3 .1.5: 1 07). 'n Ander manifestasie van hierdie tipe 

ondersteuning was die verskaffing van inligting. Die werkende moeder het byvoorbeeld soms 

familie wat in 'n mediese rigting werksaam is, genader as haar kind siek is. Familielede is die 

meeste as ondersteuningsbronne gebruik, wat Brannen en Moss (1991 :23 8) se volgorde van steun 

waarop die werkende moeder staatmaak, ondersteun (raadpleeg 3 .1. 5: 1 07). Die ondersteuning 

deur familielede verskaf, het meestal die funksies vir die werkende moeder vervul soos deur 

Berkman (1984) in Brannen en Moss (1991 :229-230) aangehaal (raadpleeg 3.1.5: 105-106). 

Ondersteuning in die familiesfeer het die werkende moeder se geestesgesondheid op vele wyses 

bei'nvloed. Dit was veral duidelik dat waar die tipe ondersteuning nie aan die moeder se 

verwagtings voldoen het nie, sy dit moeilik hanteer het en min of geen aanvaarbaarheid, 

verdraagsaamheid en deernis teenoor die betrokke familielid of lede getoon het nie. Hierdie 

onaanvaarbaarheid, onverdraagsaamheid en gebrek aan deernis dui op 'n mindere mate van 

geestesgesondheid, en het 'n wesentlik negatiewe invloed op hoe sy rolkonflik ervaar het. 'n 

Verdere invloed op die werkende moeder se geestesgesondheid was of sy die keuse kon benut om 

van die ondersteuning van familielede gebruik te maak, al dan nie. Indien sy onder die indruk 

verkeer het dat sy gedwonge is om van die ondersteuning gebruik te maak, het sy ervaar dat sy 

nie die geleentheid gehad om keuses in haar lewe te benut nie, en het dit op 'n mindere mate van 

geestesgesondheid gedui. 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander: Ondersteuning deur betekenisvolle ander vorm dee I 
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van gewone daaglikse en situasionele interaksie. Die verskil is egter in die wyse waarop die 

werkende moeder die interaksie ervaar. Die tipe ondersteuning het meestal tydens kraamverlof en 

die tydperk nadat die werkende moeder teruggekeer het werk toe na vore getree. Ondersteuning 

deur betekenisvolle ander het gemanifesteer in sosiale integrasie. Die moeder het veral tydens die 

nageboorteklasse die geleentheid gehad om haar bekommernisse oor die vervulling van haar 

moederrol met ander moeders in dieselfde situasie te deel. 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander het verder in die verskaffing van inligting gemanifesteer. 

Wat dit betrefhet die tema al tydens die werkende moeder se swangerskap na vore getree. Die 

vrou wat die voor- en nageboorteklasse aangebied het, het veral 'n funksie ten opsigte van 

inligtingverskaffing vervul, spesifiek ten opsigte van die praktiese vervulling van die werkende 

moeder se moederrol. Sy kon byvoorbeeld die werkende moeder adviseer oor watter medikasie 

sy aan die kind moes toedien in geval van koors. Soms het die werkende moeder hierdie tipe 

ondersteuning negatief ervaar, deurdat sy gevoel het dat dit haar vir die praktiese sy van haar 

moederrol voorberei het, maar nie vir die emosionele sy daarvan nie. Ondersteuning deur die 

pediater is by geleentheid as negatief ervaar, omdat die moeder sy kommentaar as kritiek beskou 

het teen hoe suksesvol sy haar moederrol vervul. Die ondersteuning deur betekenisvolle ander het 

meestal die funksies vir die werkende moeder vervul soos deur Berkman (1984) in Brannen en 

Moss (1991:229-230) aangehaal (raadpleeg 3.1.5: 105-106). 

Op interpersoonlik vlak het die ondersteuning deur betekenisvolle ander die moeder se 

geestesgesondheid op die gebied van afhanklikheid bei"nvloed. Dit blyk dat die nuwe ervaring van 

moederskap vir die werkende moeder so 'n oorweldigende ervaring was dat sy meestal nie haar 

eie oordeel vertrou het wanneer sy die verantwoordelikhede wat met die moederrol gepaardgaan 

uitgevoer het nie. Gevolglik was sy oorafhanklik van ander se opinie en raad wat op 'n mindere 

mate van geestesgesondheid dui. 

6.9.6 Konflik tussen moederrol en rol as eggenote 

Konflik tussen die werkende moeder se moederrol en haar rol as eggenote het as 'n tema in die 

navorsing uitgekristaliseer omdat daar slegs met getroude vrouens in die navorsing onderhoude 

gevoer is. Die tema het tydens kraamverlof al na vore getree. Die tema het die geestesgesondheid 

van die werkende moeder positief sowel as negatiefbelnvloed. 



319 

Die konflik tussen haar moederrol en haar rol as eggenote het na die geboorte van haar kind, 

gemanifesteer in skuldgevoelens omdat sy byvoorbeeld geneig was om haar eggenoot afte skeep 

sodat sy meer tyd aan haar moederrol kan spandeer. Dit blyk dan dat haar 

verantwoordelikheidsgevoel teenoor en eise van haar moederrol so oorweldigend is dat sy sukkel 

om haar rol as eggenote suksesvol te vervul. Die konflik tussen die werkende moeder se moederrol 

en rol as eggenote manifesteer ook in die gevoelens van druk wat sy ervaar om aan haar rol as 

eggenote te werk. Sy weet byvoorbeeld dat dit nodig is om 'n innige interpersoonlike verhouding 

met haar eggenoot op te bou sodat hulle huwelik suksesvol kan wees. Tog verminder die eise van 

haar moederrol nie, sodat sy nog steeds 'n gebrek aan tyd ervaar om aan hom te skenk. Die tipe 

konflik ondersteun die rolstreshipotese soos in Walker en Best (1991:77) bespreek word 

( raadpleeg 3 .1. 1. 1 : 8 5). Voydanoff ( 1988a: 2 72) dui daarop dat die werkende moeder onder andere 

die volgende funksies vir haar eggenoot vervul (raadpleeg 3.1.1 :84) wat ook op die werkende 

moeder in die navorsing van toepassing is: 

• 

• 

Die werkende moeder bied kameraadskap, empatie en emosionele ondersteuning 

aan haar eggenoot. 

Sy dien as 'n bron van ondersteuning en skep 'n toevlug by die huis teen die 

mededingende wereld waarin haar eggenoot sy werk verrig. 

Ten opsigte van hoe die tema die werkende moeder se geestesgesondheid beinvloed, kan die 

volgende gese word. Die werkende moeder het genoem dat voor die geboorte van haar kind, tyd 

saam en aandag aan haar eggenoot nie 'n kwessie was nie. Beide sy en haar eggenoot was 

volwasse individue wat hulle eie belangstellings en beroepe kon nastreef, met genoeg tyd om aan 

hulle huweliksverhouding te werk. Sy het egter besef dat die koms van haar kind 'n invloed op haar 

verhouding met haar eggenoot gaan uitoefen, en dat 'n daadwerklike poging aangewend sal moet 

word om aan die verhouding te werk, meer nog en meer bewustelik as voor die koms van haar 

kind. Dit dui op 'n mate van geestesgesondheid. Waar die werkende moeder 'n mindere mate van 

geestesgesondheid openbaar in die bantering van die konflik tussen haar moederrol en rol as 

eggenote, is in die gebruik van hanteringsmeganismes om die rolkonflik te hanteer. Sy was geneig 

om soms negatief ervarende gevoelens oor die uitvoering van haar moederrol te onderdruk, en nie 

met haar eggenoot te deel nie. Dit het hom uitgesluit laat voel van wat vir haar saak maak, wat 

weer tot konflik in hulle verhouding gelei het. 
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6.9.7 Konflik tussen moeder- en werkrol 

Die werkende vrou wat 'n moeder geword het, se rolle het uitgebrei. Sy het aansienlike druk ervaar 

om te midde van al haar ander rolle, haar moeder- en werkrol te kombineer. Omdat die werkende 

moeder lid van 'n werkopset is waar sy, uit haar verbondenheid tot haar loopbaan, 'n rol moet 

vervul, ervaar sy konflik in die uitvoering van haar moederrol. Dit is duidelik dat hierdie tema eers 

geopenbaar is nadat die moeder mi kraamverlof teruggekeer het werk toe. Dit blyk by die tema 

dat as gevolg van die uiteenlopende eise van die moeder- en werkrol dit nie altyd in totale 

harmonie funksioneer nie, maar het haar geestesgesondheid meestal positiefbei:nvloed. 

Die tipe konflik manifesteer in aansienlike skuldgevoelens wat meestal in twee situasies tot uiting 

kom. Eerstens is daar die skuldgevoel omdat die kind bedags, terwyl die moeder werk, in dagsorg 

geplaas moet word. Dit is gewoonlik teenstrydig met die tradisionele waarde dat dit die moeder 

se primere verantwoordelikheid is om haar kind te versorg. Tweedens kom die skuldgevoelens na 

vore as gevolg van die min tyd wat saam met die kind deurgebring kan word, veral as die 

werkende moeder as gevolg van hoe werkeise na-ure ook moet werk. Hierdie skuldgevoelens is 

iets wat nie vir die werkende moeder nodig was om te hanteer toe sy voor die geboorte van haar 

kind gewerk het nie. 

Die hantering van die tipe rolkonflik word bemoeilik deurdat dit gewoonlik die werkende moeder, 

en nie haar eggenoot is nie, wat haar werkrol moet inboet ten einde die eise wat die kind stel te 

hanteer, deur byvoorbeeld verlof te neem. Verder blyk dit dat die tema op twee vlakke 

manifesteer: 

• 

• 

Eerstens, en moontlik die moeilikste vlak, is die emosionele verwerking daarvan . 

Alhoewel die geleentheid soms ontstaan dat sy haar gevoelens teenoor ander kan 

verbaliseer in 'n poging om dit te verwerk, erken sy dat selfs vriendinne nie geneig 

is om hulle diepste emosies met mekaar te deel nie. Die aanname, op grond van die 

geslaggebasseerde waardes, dat vrouens meer geneig as mans is om hulle gevoelens 

met mekaar te deel, geld dan nie ten opsigte van hierdie navorsing nie. 

Tweedens blyk dit dat die werkende moeder op 'n praktiese dag-tot-dag grondslag 

met die rolkonflik en skuldgevoelens wat daarmee gepaardgaan, gekonfronteer 

word en dit verhoog die frekwensie van hierdie tipe konflik aansienlik. Tog gee die 
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werkende moeder aanduidings dat, omdat sy byvoorbeeld van die ondersteuning 

van haar eie moeder of enige betekenisvolle ander gebruik kan maak, sy die 

praktiese dag-tot-dag rolkonflik tussen haar moeder- en werkrol beter kan hanteer. 

Dit stem ooreen met die bevindings van Kahn, Wolfe, Quinn en Snoek (1964:20-21) dat die tipe 

rolkonflik ervaar kan word, omdat die moeder deel van beide 'n werkspan en 'n familiespan is. 

Beide spanne oefen druk op haar uit om aan sekere eise te voldoen (raadpleeg 2.1.5 :30). 

Armstrong (1995: 141) meen ook dat die eise tussen die moeder- en werkrol in bot sing met mekaar 

kan wees (raadpleeg 3.1.2:89). Googins (1991:8) wys daarop dat die werk- en familiesfeer 

tradisioneel mededingende belange handhaaf, waar die familiesfeer die lojaliteit van die werkende 

moeder teenoor die organisasie afbreek. Die twee sfere ding deurlopend mee vir die werkende 

moeder se beperkte tyd (raadpleeg 3 .1.2: 86). Die bevindings in hierdie navorsing, ten opsigte van 

die rolkonflik tussen die werkende moeder se moeder- en werkrol ondersteun die 

literatuurbevindings. 

Dit blyk dat die konflik tussen die werkende moeder se moeder- en werkrol haar 

geestesgesondheid die meeste in terme van positiewe groei, belnvloed het. Op kognitiewe en 

affektiewe vlak het sy nie weggeskram van haar eie tekortkominge, asook die negatief ervarende 

gevoelens (soos angs) wat sy in die hantering van die tipe rolkonflik, beleefhet nie. Moederskap 

het vir haar 'n groeigeleentheid gebied waar sy met nuwe persoonlike en diep gevoelens kon 

kontak maak. Hierdie gevoelens was nie altyd positiefvan aard nie, en dit kon nie vir haar maklik 

wees om te erken dat sy ook negatiewe gevoelens in die uitvoering van haar moederrol ervaar nie. 

Deurdat sy dit erken, het daar groei in haar persoonlikheidsfunksionering plaasgevind. 

6.9.8 Konflik tussen moederrol en eie tyd 

Alhoewel eie tyd (raadpleeg 3.1.7:114-116) nie werklik as 'n "rol" beskryfkan word nie kan die 

aan- of afwesigheid daarvan 'n potensiele invloed uitoefen op die mate van rolkonflik wat sy tussen 

haar ander rolle ervaar. Die inbreuk wat die werkende moeder se moederrol op haar eie tyd maak 

en die gepaardgaande konflik wat dit veroorsaak is 'n tema wat in hierdie navorsing te voorskyn 

getree het. Hierdie tipe konflik het veral na vore gekom nadat die moeder mi kraamverlof 

teruggekeer het werk toe. Die konflik tussen die werkende moeder se moederrol en haar eie tyd 

het haar geestesgesondheid oorwegend negatiefbelnvloed. 
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Die tipe konflik manifesteer daarin dat die werkende moeder geneig is om haar eie behoeftes aan 

byvoorbeeld oefening te negeer, en haar eie tyd eerder aan haar moederrol te wy. Die tema 

manifesteer ook in haar beskouing dat tyd saam met haar kind belangriker is as om tyd aan haarself 

af te staan. Tog besef sy dat sy haarselfbenadeel indien sy nie tyd aan haarself spandeer nie. Die 

werkende moeder besoek byvoorbeeld nie meer skoonheidsklinieke vir gesigsbehandelings nie, 

soos wat sy voor die vervulling van haar moederrol as haar "reg" beskou het nie. Dit blyk dat dit 

vir die werkende moeder as selfsugtigte optrede voorkom as sy vir hierdie behandelings gaan, 

wanneer sy eerder die tyd by haar kind kon deurbring. DeSalvo Rankin (1993:534) meen dat die 

werkende moeder kompromiee moet maak om in haar beperkte tyd aan rolverwagtings te voldoen 

(raadpleeg 3 .1. 7: 114 ). Brannen en Moss (1991: 184, 185) het ook bevind dat die werkende moeder 

ontspanningsaktiwiteite sal afskaal om die beste van haar beperkte tyd te maak (raadpleeg 

3.1.7:115). 

Hierdie tema het die werkende moeder se geestesgesondheid op die volgende wyses bei:nvloed. 

Sy gebruik die opoffering van eie tyd as hanteringsmeganisme om die skuldgevoel wat sy het, 

omdat sy werk en nie al haar tyd aan haar kind spandeer nie, te verminder. Op dieselfde wyse offer 

sy persoonlike doelwitte op, soos die bywoning van kursusse, om sodoende meer tyd saam met 

haar kind deur te bring. Die hanteringsmeganismes blyk effektiefte wees om haar skuldgevoelens 

oor die uitvoering van haar moederrol te verminder, maar dit lei weer tot ander negatief ervarende 

emosies soos verontregting, asook fisiese moegheid omdat sy nie tyd aan ontspanningsaktiwiteite 

spandeer nie. Dit vererger die konflik wat sy oor die vervulling van haar moederrol beleef Hierdie 

eienskappe dui op 'n mind ere mate van geestesgesondheid by die werkende moeder ten opsigte van 

hierdie tema. 

6.9.9 Rolbeperking 

Volgens die bevindings van hierdie navorsing poog moeders wat werk om hulle rolle te verminder, 

omdat die bykoming van die moederrol aansienlike druk op haar tyd en emosionele reserwes plaas. 

Sy het die druk veral ervaar nadat sy m1 kraamverlof teruggekeer het werk toe, waar sy 

noodgedwonge baie tyd aan haar werkrol moet spandeer. Die tema het die werkende moeder se 

geestesgesondheid sowel positief as negatiefbei:nvloed. 

Rolbeperking het as tema gemanifesteer in gevalle waar die werkende moeder daarna gestreefhet 
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om die rolkonflik tussen haar veelvuldige rolle te hanteer deur die aantal rolle waaraan sy aandag 

moet skenk, te beperk. Sy kon byvoorbeeld as komiteelid bedank, wat haar rolkonflik tussen haar 

ander rolle verminder het. Dit blyk dat die werkende moeder haar lidmaatskap aan die "eksterne" 

rolle makliker kan verminder, omdat sy nie oormatig verbonde aan hierdie rolle is nie. Daarom het 

sy nie uitermatig skuldig gevoel om hierdie rolle prys te gee nie. Deur haar rolle op die wyse te 

beperk, kan sy meer aandag aan rolle verskaf wat vir haar belangriker en meer sinvol in haar 

beleweniswereld is, soos haar moederrol. Daar kon nie in die literatuurbevindings enige 

ondersteuning vir hierdie veranderlike gekry word nie. Die werkende moeder in die navorsing het 

'n unieke tema in hulle beleweniswereld geopenbaar. Met die uitbreiding van haar moederrol, het 

sy op ander gebiede, haar verantwoordelikhede probeer beperk. 

Hierdie tema het die werkende moeder se geestesgesondheid enersyds positiefbelnvloed. Sy kon 

rolbeperking as 'n hanteringsmeganisme gebruik om die rolkonflik wat sy ervaar beter te hanteer, 

sonder negatiewe gevolge vir haarself Die tema dui op toekomsgerigtheid, waar rolbeperking die 

werkende moeder in staat stel om deur beter voorsiening en beplanning toekomstige rolkonflik 

makliker te hanteer. Andersyds toon die werkende moeder 'n mind ere mate van geestesgesondheid, 

omdat sy deur rolbeperking nie op selfuitbreiding ingestel is deur by sfere, soos studies, betrokke 

te raak nie. 

6.9.10 Deurdringbaarheid tussen werk- en familiegrense 

Deurdringbaarheid tussen werk- en familiegrense is 'n tema wat in die navorsing te voorskyn 

getree het. Dit beteken dat die werkende moeder nie net haar moederrol kon "afskakel" wanneer 

sy by die werk is nie, en het te voorskyn getree nadat die werkende moeder mi kraamverlof 

teruggekeer het werk toe. Die tema het die geestesgesondheid van die werkende moeder positief 

belnvloed. 

Die tema het gemanifesteer daarin dat die werkende moeder eerder haar werk- as moederrol 

aangepas het om aan al die eise wat aan haar gestel word, te voldoen. Die werkende moeder het 

byvoorbeeld verkies om nie meer werk huis toe te neem nie en/ of geen oortyd te werk nie, wat 

veroorsaak dat haar werk nie deurlopend op datum is nie. Die tema het verder daarin 

gemanifesteer deurdat die werkende moeder nog geborsvoed het nadat sy begin werk het, wat op 

hoe deurdringbaarheid tussen haar werk- en familiegrense dui. Dit blyk dat dit vir die werkende 
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moeder makliker is om haar werkrol aan te pas om haar rolkonflik te hanteer, omdat sy uit die aard 

van haar verantwoordelikheid teenoor haar moederrol, haar betrokkenheid hierby nie onder 'n 

sekere vlak kan afskaal nie. Dit is in ooreenstemming met Richter (1990: 146-147, 150) en Pleck 

(1984: 16) se sienings hieroor (raadpleeg 2.7.2.9:77). Ook Moore en Gobi (1995:263-264) het 

bevind dat waar die familierol belangriker as die werkrol beskou word dit rolkonflik verhoog 

(raadpleeg 3.1.2.1:89). 

Hierdie tema hou nou met die werkende moeder se konflik tussen haar moeder- en werkrol 

verband. Dit blyk dat die genoemde konflik tot groei in persoonlikheidsfunksionering kan lei, en 

op grond hiervan tot beter geestesgesondheid. Die werkende moeder het erken dat die 

deurdringbaarheid tussen haar moeder- en werkrol tot heelwat angs gelei het, wat ook op 'n mate 

van geestesgesondheid dui omdat sy nie van hierdie gevoelens weggeskram het nie, maar dit kon 

erken. Sy het vry gevoel om hierdie negatief ervarende gevoelens in haar beleweniswereld te 

erken. 

6.10 HOOFSTUKSAMEVATTING 

Die doel van die hoofstuk was om die resultate van hierdie navorsing te rapporteer en te 

interpreteer volgens die literatuur soos in hoofstukke 2, 3 en 4 weergegee is. Om hierdie doelwit 

te bereik is sekere aspekte van die respondente se biografiese profiel gerapporteer, om die res van 

die hoofstuk vir die Ieser in perspektief te stel. Melding is ook van die frekwensietabel gemaak. 

Hierna is verslag gedoen oor die verskillende tipes rolkonflik wat die respondente beleef, en is dit 

geYnterpreteer. Die respondente se loopbaanorientasie en die vergoeding wat hulle onderskeidelik 

ontvang hou met mekaar verband. Die verband is aangedui en ge!nterpreteer. Nog steeds binne 

die organisasie- en werksfeer is oor die belewenis van elke respondent ten opsigte van hulle 

werkeise, -hoeveelheid, -ure en -onderbreking gerapporteer. Dit is daarna volgens die toepaslike 

literatuur ge1nterpreteer. 

Ondersteuning deur betekenisvolle ander is 'n belangrike faktor om die respondente se 

geestesgesondheid te handhaaf Die data hieroor, soos uit die onderhoude blyk, is ook weergegee 

en ge!nterpreteer. Een van die doelwitte van die navorsing is om te bepaal of sekere aspekte in die 

funksionering van die respondent se persoonlikheid haar in staat stel om rolkonflik beter as ander 

te hanteer. Elke respondent se persoonlikheidsfunksionering soos uit die onderhoud blyk, is 
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gerapporteer en volgens die persoonlikheidsprofiel wat in hoofstuk 4 ontwikkel is ge!nterpreteer. 

Dit het gelei tot die interpretasie van die mate waarin die werkende moeder geestesgesondheid kan 

openbaar en hoe dit die rolkonflik wat sy ervaar be1nvloed. Al die resultate van die navorsing is 

laastens ge!ntegreer. 

In hierdie hoofstuk is stappe 6 en 7 van fase 2 van die navorsingsmetode afgehandel. In die 

volgende hoofstuk word gevolgtrekkings in ooreenstemming met die doelwitte van hierdie 

navorsing gemaak. Tekortkominge in die literatuur en operasionele ondersoek word bespreek en 

aanbevelings word volgens die probleemstelling van die navorsing gemaak. 
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HOOFSTUK7 

GEVOLGTREKKINGS, TEKORTKOMINGE EN AANBEVELINGS 

In hierdie hoofstuk word eerstens gevolgtrekkings gemaak in ooreenstemming met die doelwitte 

van die navorsing. Tweed ens word die tekortkominge van die navorsing uitgewys. Laastens word 

aanbevelings gemaak uit die resultate soos in hoofstuk 6 bespreek. 

7.1 GEVOLGTREKKINGS 

Gevolgtrekkings word ten opsigte van die literatuurstudie en die operasionele ondersoek gemaak. 

Daarna word gevolgtrekkings ten opsigte van die verband tussen die literatuurbevindings en 

operasionele bevindings gemaak. 

7.1.1 Gevolgtrekkings ten opsigte van die Iiteratuurstudie 

Die eerste doelstelling van die literatuurstudie is in hoofstuk 2 bereik, naamlik om 'n teoretiese 

bespreking van rolgedrag te verskaften einde die konstruk rolkonflik te verduidelik, en om vanuit 

die literatuur reeds gei:dentifiseerde veranderlikes in die organisasie- en werksfeer wat tot 

rolkonflik aanleiding gee, te definieer en te beskryf. 

Rolgedrag behels dat die individu binne 'n sisteem funksioneer waar sy verskeie rolle moet vervul. 

Binne hierdie sisteem vervul sy haar rol in 'n span, bestaande uit lede wat van mekaar afuanklik is. 

Die gedrag van een lid in die span bei:nvloed die effektiwiteit waarmee 'n ander lid sy of haar rol 

kan vervul. Daar bestaan as gevolg van hierdie interafuanklikheid, wedersydse rolverwagtings 

tussen die lede van die rolspan. Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat dit, tesame met 

rolonduidelikheid, tot rolkonflik lei. Die druk wat ervaar word as gevolg van lidmaatskap aan een 

span is soms in konflik met die druk ervaar as gevolg van die lidmaatskap aan 'n ander span. Uit 

genoemde navorsing is dit duidelik dat rolkonflik vir die individu op emosionele en 

interpersoonlike vlak nadelig is. 



327 

In hoofstuk 2 is die veranderlikes wat tot rolkonflik in die organisasie- en werksfeer lei, verder 

beskryf Werk is een van die belangrikste sosiale rolle wat die individu in die gemeenskap kan 

vervul. Dit is dan volgens Neff(1985:315) nodig om te weet wat die werkende moeder se unieke 

beskouing van haar werkrol is, en watter aspekte in die vervulling van hierdie rol vir haar 

traumaties is. In die organisasie- en werksfeer kan tussen veranderlikes in die makro-:- en mikro

omgewing onderskei word wat die rolkonflik wat die werkende moeder ervaar, belnvloed. Ten 

opsigte van die makro-omgewing kan die gevolgtrekking gemaak word dat daar in die Suid

Mrikaanse opset, baie vordering gemaak is om deur nuwe wetgewing die werkende moeder te 

akkommodeer. In die mikro-omgewing word die gevolgtrekking voorts gemaak dat die volgende 

veranderlikes 'n potensiele invloed op die rolkonflik wat die werkende moeder ervaar het: haar eie 

loopbaanorientasie en -geleenthede; werkure; vergoeding; organisasie-beleid; sosiale 

ondersteuning in haar werkplek; werktevredenheid; die mate van beheer wat sy in haar werkplek 

kan uitoefen; die werkeise en -hoeveelheid wat sy moet hanteer asook werkonderbreking. Daar 

bestaan genoegsame bewys, soos veral uit buitelanse navorsing blyk, dat hierdie veranderlikes die 

rolkonflik van die werkende moeder kan belnvloed. 

Die tweede doelstelling, naamlik om vanuit die literatuur reeds gei:dentifiseerde veranderlikes in 

die familiesfeer wat rolkonflik belnvloed, te definieer en te beskryf, is in hoofstuk 3 bereik. 

In hoofstuk 3 is die veranderlikes wat tot rolkonflik in die familiesfeer lei, beskryf Volgens Crosby 

(1991:25) ervaar die hedendaagse vrou roluitbreiding, nie roldefinisie nie. By die huis en werk 

word nuwe verantwoordelikhede aan haar toegeken, sonder dat enige van die ou 

verantwoordelikhede van haar weggeneem word. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat dit 

nie net die kwantiteit van rolle is wat die rolkonflik van die werkende moeder belnvloed nie, maar 

ook die kwaliteit van hierdie rolle. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat dit spesifiek die 

rolkonflik tussen werk- en familie-eise is wat 'n potensieel negatiewe invloed op die werkende 

moeder se werk-, huweliks- en algemene lewenstevredenheid uitoefen. Die tipe konflik kan ook 

tot depressie, slaapdisfunksies en somatiese simptome lei. Verder kan die gevolgtrekking gemaak 

word dat die uitbreiding van die vrou se rol wanneer sy 'n moeder word 'n wesentlike verandering 

in haar beleweniswereld verteenwoordig, met aansienlike potensiaal vir rolkonflik. In hoofstuk 3 

is dan ook bepaal dat die volgende veranderlikes in die familiesfeer die rolkonflik wat die 

werkende moeder ervaar, kan bei:nvloed: ontwikkeling van die moederrolidentiteit; aantal kinders 

en ouderdom van kinders; dagsorg; werkaspekte; sosiale ondersteuning in die familiesfeer; 
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ondersteuning deur eggenoot en tyd. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die veranderlikes 

en die invloed daarvan op rolkonflik tot fisiese simptome ( soos moegheid, verkoue en duiseligheid) 

en psigiese simptome (soos skuldgevoelens, angs en depressie) kan lei. 

Die vierde doelstelling, naamlik om die groeisielkunde vanuit die analitiese, humanistiese en 

eksistensiele paradigmas aan te bied ten einde die vraag te beantwoord hoekom sekere werkende 

moeders in staat stel is om rolkonflik beter as ander te hanteer, is in hoofstuk 4 bereik. 

Meer spesifiek is daar na hierdie aanbieding in hoofstuk 4 'n oorkoepelende persoonlikheidsprofiel 

ontwikkel van wat hierdie paradigmas suggereer 'n geestesgesonde persoonlikheid 

verteenwoordig. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat selfaktualisering 'n lewenslange, 

voortdurende proses is wat 'n belangrike doelwit in die individu se lewe verteenwoordig. Die 

individu bereik gewoonlik dan ook nie voor haar middeljare geestesgesondheid nie. Voorts kan 

die gevolgtrekking gemaak word dat die individu gesamentlik in terme van haar intrapersoonlike 

(meer spesifiek ten opsigte van haar kognitiewe, affektiewe en konatiewe) funksionering sowel 

as interpersoonlike funksionering geestesgesondheid kan bereik. 

7.1.2 Gevolgtrekkings ten opsigte van die operasionele ondersoek 

Die eerste operasionele doelstelling is in hoofstuk 6 bereik, naamlik om deur onderhoudvoering 

die volgende by die Suid-Mrikaanse werkende moeder vas te stel en kwalitatiefte ontleed, daaroor 

te rapporteer en dit te interpreteer: 

• Tot watter mate ervaar sy rolkonflik. 

• Is die reeds ge'identifiseerde veranderlikes wat tot rolkonflik aanleiding gee ook op die 

Suid-Mrikaanse moeder van toepassing en/of is daar unieke faktore eie aan haar situasie 

wat tot rolkonflik lei. 

• Hoe be'invloed haar persoonlikheidsfunksionering die mate waarin sy rolkonflik makliker 

hanteer, al dan nie. 

Die groei in die werkende moeder se persoonlikheidsfunksionering het as tema in die navorsing 

gerealiseer. Die gevolgtrekking word gemaak dat die funksionering van die werkende moeder in 

terme van kognitiewe, affektiewe, konatiewe en interpersoonlike eienskappe 'n invloed uitoefen 
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op die mate waarin sy geestesgesondheid kan openbaar en gevolglik rolkonflik makliker kan 

hanteer. Die toevoeging van die rol as moeder het vir die werkende vrou aansienlik geleentheid 

vir persoonlike groei gebied. Op vele vlakke het sy wei gegroei sodat sy nie meer dieselfde 

persoon is wat die organisasie verlaat het om geboorte te skenk, en wat na kraamverlof weer 

teruggekeer het werk toe nie. Die gevolgtrekking word verder gemaak dat spesifiek die volgende 

eienskappe haar geestesgesondheid positief kan be1nvloed, en daartoe bygedra het dat sy haar 

rolkonflik beter kon hanteer: 

• Akkurate en realistiese waarneming van ervarings: Die werkende moeder het die 

verantwoordelikhede wat met die vervulling van haar moederrol gepaardgaan, besef Haar 

rolle het uitgebrei met moederskap, sonder dat sy meer tyd het om aan die addisionele rol 

te skenk. Sy het oor die algemeen besef watter van haar optredes haar rolkonflik 

vermeerder ofverminder. 

• Voel vry om positief en negatief ervarende emosies te beleef: Tradisionele waardes wat 

die gemeenskap handhaaf, verwag van die moeder om 'n volkome by haar kind betrokke 

te wees, en feitlik alles op te offer vir die kind se welstand sonder om negatief daaroor te 

voel. Die werkende moeder in hierdie navorsing het, in teenstelling met tradisionele 

waardes, erken dat sy in die vervulling van haar moederrol te midde van die positef 

ervarende emosies, soos dankbaarheid, 66k negatief ervarende emosies, soos angs en 

verontregting kan beleef 

• Geloof: Geloof het as hanteringsmeganisme gedien om die rolkonflik waarmee die 

werkende moeder gekonfronteer word, te hanteer. 

• Toekomsgerigtheid: Die werkende moeder was nie altyd net op dit wat tans met haar in 

haar beleweniswereld gebeur gerig nie, maar het vir die toekoms beplan wat tot minder 

rolkonflik in die toekoms kan lei. 

• Innige interpersoonlike verhoudings: Die vermoe van die werkende moeder om deernis 

teenoor haar kind te toon, het duidelik die rolkonflik wat sy in haar moederrol ervaar, 

be1nvloed. Dit blyk dat haar liefde vir haar kind onvoorwaardelik is, ongeag hoeveel eise 

hy of sy stel. 

Die gevolgtrekking word verder gemaak dat spesifiek die volgende eienskappe vir die werkende 

moeder geleentheid gebied het om te groei as gevolg van die nuwe rol as moeder wat sy bygekry 

het: 
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• Gebrek aan selfkennis: Die beeld wat die werkende moeder van haar selfvoorgehou het, 

was nie altyd kongruent met haar optrede om haar rolkonflik te hanteer nie. Die werkende 

moeder kon daarom nie altyd die intensiteit van haar rolkonflik verstaan nie. Indien sy tot 

selfinsig kom, as gevolg van die vervulling van haar moederrol, oor wie en wat sy werklik 

is kan sy onder andere minder skuldgevoelens beleef omdat sy nie pro beer streef na 'n 

beeld van haarselfwat onrealisties is nie. 

• Gebrek aan vryheid van keuse: Dit het gemanifesteer waar sy gedwonge gevoel het om 

weens finansiele redes te werk, en die behoefte eintlik was om 'n tuisteskepper te wees om 

sodoende haar moederrol ten voile te vervul. 

• Min emosionele beheer: Dit blyk dat die onervarendheid in die vervulling van 'n 

moederrol vir die werkende moeder so 'n oorweldigende ervaring was dat sy nie altyd die 

gevoelens wat daarmee gepaardgegaan het kon hanteer het. Op emosionele vlak het sy 'n 

wye reeks gevoelens ervaar en moes sy die konflik tussen al hierdie gevoelens ook hanteer. 

• Onaanvaarbaarheid en onverdraagsaamheid teenoor ander: Indien daar nie aan die 

werkende moeder se verwagtings voldoen is in terme van die ondersteuning wat sy van 

ander verwag het in die vervullling van haar moederrol nie, was dit vir haar moeilik om die 

ander individue te aanvaar en was sy geneig om onverdraagsaam teenoor hulle te wees. Dit 

het haar rolkonflik vererger. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat daar, in die navorsing, nie een ofmeer temas is, in terme van 

die werkende moeder se persoonlikheidsfunksionering, wat omonwonde tot makliker hantering 

van haar rolkonflik hydra nie. Dit is eerder 'n kombinasie van kognitiewe, affektiewe, konatiewe 

en interpersoonlike eienskappe wat die werkende moeder in staat stel om rolkonflik makliker te 

hanteer. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat die werkende moeder in die navorsing, as gevolg van die 

investering wat sy in haar loopbaan gemaak het voor die geboorte van haar kind, nog steeds 

positiefteenoor haar werkrol is. Die positiewe gesindheid bestaan te midde van haar begeerte om 

eerder nie te werk nie, en haar aandag voltyds aan haar kind te skenk. Sy staan dus nie apaties 

teenoor haar loopbaan nadat sy mi kraamverlof teruggekeer het werk toe nie. Omdat die moeder 

steeds werk mi die geboorte van haar kind en sy goedgesind teenoor haar loopbaan bly, kan dit 

haar geestesgesondheid positiefbei:nvloed ten opsigte van die geleentheid wat dit haar gebied het 

om virtoekomstige finansi:ele behoeftes te beplan. Haar geestesgesondheid kan negatiefbei:nvloed 
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word in terme van of sy die keuse kon benut of sy wil werk, al dan nie. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat die werkende moeder wat in 'n organisasie werksaam is, 

geneig is om meer werkseK.uriteit te he as die werkende moeder wat haar eie praktyk bedryf. Die 

werkende moeder wat bloot 'n werknemer in 'n organisasie is, dra nie ook die addisionele druk en 

verantwoordelikheid dat die sukses van die praktyk feitlik uitsluitlik by haar berus nie. Daarom 

ervaar die moeder meer werksekuriteit as die werkende moeder wat haar eie praktyk bedryf. Vir 

die werkende moeder wat haar eie praktyk bedryf, kan die gebrek aan werksekuriteit tot 'n afname 

in geestesgesondheid lei, tydens haar swangerskap en mi die geboorte van haar kind. Die rede 

hiervoor is dat haar rolkonflik verhoog word omdat sy gedwonge voel om te werk om van die 

praktyk 'n sukses te maak. Dit kan haar geestesgesondheid positief bei"nvloed as gevolg van die 

bevrediging wat die moeder uit die suksesvolle funksionering van die praktyk verkry. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat die werkende moeder binne die vaste grense van die 

organisasie se basiese diensvoorwaardes (byvoorbeeld werkure) haar rolle moet vervul. Vir haar 

skep dit vaste grense waarbinne sy haar ander rolle moet hanteer en integreer. Alhoewel die vaste 

grense nie vir haar 'n probleem was voor die geboorte van haar kind nie, veroorsaak die vervulling 

van haar moederrol dat die vaste grense 'n hindernis word. Die onbuigsame werksomstandighede 

kan haar geestesgesondheid negatiefbei"nvloed omdat sy byvoorbeeld nie 'n keuse oor werkure kan 

uitoefen nie. 

In die familiesfeer het die ondersteuning deur ander individue as tema uitgekristaliseer. Die 

ondersteuning het plaasgevind tydens die werkende moeder se swangerskapperiode en 

kraamverlof, asook die tydperk nadat sy teruggekeer het werk toe. Die gevolgtrekking oor die 

tema word eerstens gemaak dat die ondersteuning nie altyd as positief ervaar is nie. Die 

gevolgtrekking in terme van die ondersteuning deur die eggenoot is dat alhoewel die werkende 

moeder deurlopend haar dankbaarheid vir die ondersteuning uitgespreek het, dit nie altyd daartoe 

bygedra het om haar rolkonflik te verminder nie. Dit verteenwoordig 'n dubbelloopsituasie. Die 

eggenoot hied aan die werkende moeder ondersteuning in die vervulling van haar moederrol, maar 

sy moet egter weer uit die aard van hulle getroude status haar rol as sy eggenote vervul, wat ook 

haar tyd en aandag verg. 

Ten opsigte van die ondersteuning in die familiesfeer het dit soms gebeur dat die werkende moeder 
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geen melding van ondersteuning deur familielede gemaak het nie. Die gevolgtrekking word 

gemaak dat dit in ooreenstemming met die hedendaagse neiging is, naamlik dat die sosiale 

omgewing gekenmerk word deur kleiner sosiale netwerke, en dat die uitgebreide familie nie meer 

so 'n algemene verskynsel is nie. Die werkende moeder is dan meestal op haarself aangewese om 

daagliks haar rolkonflik te hanteer, of sy moet betaal vir die ondersteuning. In die meeste gevalle 

doen sy dit deur 'n huishulp aan te stel, wat as plaasvervanger dien vir ondersteuning deur 

familielede. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat die werkende moeder soms onbevoeg in die vervulling van 

haar moederrol gevoel het, wat haar geestesgesondheid negatief kan belnvloed deurdat sy dan 

oormatig op die ondersteuning van betekenisvolle ander staat gemaak het vir die verskaffing van 

inligting en praktiese steun. Vera! die vrou wat die voor- en nageboorteklasse aangebied het, is 

dikwels genader om hiermee te help. Die moeder se geestesgesondheid kan positief belnvloed 

word indien die ondersteuning deur ander aan die werkende moeder se verwagtings voldoen het. 

Die teenoorgestelde het ook gebeur. Die moeder se geestesgesondheid kan negatief bei:nvloed 

word indien die ondersteuning nie aan haar verwagtings voldoen het nie, want dan was die 

werkende moeder geneig om onverdraagsaam te wees teenoor sodanige individue en min deernis 

teenoor hulle te toon. 

Operasionele bewys bestaan dat die werkende moeder in hierdie navorsing konflik ervaar. Die 

gevolgtrekking kan gemaak word dat die werkende moeder in die navorsing, rolkonflik in verskeie 

lewensgebiede ervaar. Die rolkonflik het tydens verskeie tydperke gemanifesteer, hetsy tydens haar 

swangerskap, kraamverlof oftydperk nadat sy teruggekeer het werk toe. Die konflik kan tussen 

twee ofmeer rolle plaasvind. Dit sluit hoofsaaklik in haar rol as eggenote, moeder- en werkrol en 

eie tyd, en in 'n mindere mate haar rol as vennoot, as deel van die uitgebreide familie en by 

vriendinne. Die werkende moeder beleef op geen stadium die rolkonflik tussen die veelvuldige 

rolle ewe intens nie. 

Dit blyk dat die werkende moeder haar konflik tussen haar moeder- en werkrol as die mees intense 

konflik ervaar het. Hierdie tema het deurlopend 'n invloed op ander situasies in haar 

beleweniswereld uitgeoefen. Die rolkonflik op ander lewensgebiede was meer geneig om sporadies 

van aard te wees. Die gevolgtrekking word verder gemaak dat konflik tussen die moeder- en 

werkrol die ander gei:dentifiseerde temas, naamlik die konflik tussen haar moederrol en haar rol 
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as eggenote en tussen haar moederrol en haar eie tyd be'invloed het. Omdat die werkende moeder 

'n werkrol het om te vervul, en sy nou ook die verantwoordelikheid as moeder het verminder haar 

tyd, fisiese en emosionele energie wat sy aan die ander rolle kan skenk. Die ervaring van rolkonflik 

kan die werkende moeder se geestesgesondheid positiefbelnvloed deurdat sy insig verkry het in 

die aspekte wat haar rolkonflik vererger of makliker maak om te hanteer. Sy kon ook in kontak 

kom met die oorweldigende positief sowel as negatief ervarende emosies wat met die vervulling 

van haar moederrol gepaardgaan. Sy het vry gevoel om aile emosies wat verband hou met die 

vervulling van hierdie rol te erken. Sy het die geleentheid gehad en benut om innige persoonlike 

verhoudings op te bou, veral met haar kind. Tog was die werkende moeder geneig om 

oneffektiewe hanteringsmeganismes te implementeer om haar rolkonflik te hanteer, soos om 

persoonlike doelwitte op die agtergrond te skuiften einde genoeg tyd te he om aan haar moederrol 

te skenk. Hierdie oneffektiewe hanteringsmeganismes kan haar geestesgesondheid negatief 

belnvloed deurdat dit gevoelens van verontregting en fisiese moegheid veroorsaak het. 

Dit blyk verder dat die werkende moeder nie op roluitbreiding nie, maar op rolbeperking ingestel 

is. Die gevolgtrekking word gemaak dat sy rolle wat nie vir haar belangrik is nie, en waarvan sy 

die verantwoordelikhede wat daarmee gepaardgaan makliker kan negeer, soos om komiteelid te 

wees, uit haar beleweniswereld uitskuif. Alhoewel dit haar meer tyd bied om aan ander rolle te 

skenk, en gevolglik haar rolkonflik verminder, kan dit haar geestesgesondheid negatiefbelnvloed 

omdat sy nie by sfere buite haarself, soos studies, betrokke raak nie. Sy ontneem haarself die 

geleentheid tot selfuitbreiding en -aktualisasie. 

Die tema dat daar heelwat deurdringbaarheid tussen die grense van die werkende moeder se 

moeder- en werkrol bestaan, is geldentifiseer. Die gevolgtrekking word gemaak dat dit vir die 

werkende moeder makliker is om haar werkrol aan te pas om haar rolkonflik te hanteer, omdat sy 

uit die aard van haar primere verantwoordelikheid teenoor haar moederrol, haar betrokkenheid by 

hierdie rol nie onder 'n sekere vlak kan aanpas nie. Dit het tot gevoelens van angs gelei, wat die 

moeder bereid was om te erken. Die erkenning van die gevoelens kan haar geestesgesondheid 

positief belnvloed omdat sy nie daarvan wegskram of onderdruk dat dit later moontlik 

psigosomaties te voorskyn tree nie. 

Die tweede doelstelling, naamlik om aanbevelings uit die resultate te formuleer vir die 

ontwikkeling van intervensies wat vir die werkende moeder van waarde kan wees om die 
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rolkonflik te hanteer, word later in die hoofstuk bespreek. 

7.1.3 Gevolgtrekkings ten opsigte van die verband tussen die literatuurbevindings en die 

operasionele bevindings 

Die koppeling van temas, soos uit hierdie navorsing gerealiseer, met die geestesgesondheid van 

die werkende moeder verteenwoordig 'n nuwe dimensie in hierdie tipe navorsing. Behalwe vir die 

groei in persoonlikheidsfunksionering, wat met die persoonlikheidsprofiel van 'n geestesgesonde 

persoonlikheid vergelyk kan word, is daar geen ondersteuning uit die literatuur vir die mate waarin 

'n sekere tema, soos wat dit in die navorsing gerealiseer het, die werkende moeder se 

geestesgesondheid positief of negatief be'invloed nie. 

Die gevolgtrekking waartoe die navorsing kom, is dat die werkende moeder haarself en die situasie 

rondom die konflik wat sy ervaar op 'n sekere wyse waargeneem het, wat deur haar 

persoonlikheidsfunksionering onderle word. Aspekte wat met die persoonlikheidsprofiel van 'n 

geestesgesonde persoonlikheid, wat uit die relevante literatuur ontwikkel is ooreenstem, word 

eerste bespreek (raadpleeg 4.6:223-229). Op kognitiewe vlak blyk dit dat die werkende moeder 

die ervarings binne haar beleweniswereld relatief akkuraat en realisties waarneem. Op affektiewe 

vlak het die werkende moeder in die navorsing meestal aangedui dat sy in God glo. Sy voel ook 

gemaklik daarmee om sowel die positief as negatief ervarende emosies wat met haar moederrol 

gepaardgaan te beleef en te erken. Die werkende moeder het gedrag geopenbaar wat op die 

toekoms gerig is. Op interpersoonlike vlak was sy in staat tot innige interpersoonlike verhoudings. 

Die aspekte wat die werkende moeder geopenbaar het wat nie met die persoonlikheidsprofiel van 

'n geestesgesonde persoonlikheid ooreenstem nie, is die volgende. Die nuwe situasie van 

moederskap lei tot die besef dat op kognitiewe vlak, seltkennis swak is, en dat die moeder in terme 

hiervan potensiaal vir groei in haar persoonlikheidsfunksionering toon. Dit blyk verder dat sy nie 

die geleentheid het om keusevryheid in haar beleweniswereld te benut nie. Op affektiewe vlak, het 

die werkende moeder erken dat sy dit soms moeilik vind om haar gevoelens te beheer. In terme 

van haar interpersoonlike funksionering het die werkende moeder soms onverdraagsaamheid 

teenoor ander getoon indien hulle nie aan haar verwagtings voldoen het nie. Hierdie 

onverdraagsaamheid is veral ten opsigte van die ondersteuning wat sy van betekenisvolle ander 

verwag het, geopenbaar. 
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Sommige aspekte wat in die persoonlikheidsprofiel vervat is, is nie deur die werkende moeder in 

die navorsing geopenbaar nie. Voorbeelde hiervan was spontane kreatiwiteit en spitservarings. 

Alhoewel die geboorte van haar eerste kind vir die vrou 'n spitservaring kan wees, het dit nie 

duidelik so uit hierdie navorsing na vore gekom nie. Die gevolgtrekking kan gemaak word, dat die 

werkende moeder in sekere gevalle geestesgesondheid openbaar, wat met die literatuurbevindings 

van 'n geestesgesonde persoonlikheid ooreenstem. In ander gevalle toon sy dat sy heelwat in haar 

persoonlikheidsfunksionering kan groei. 

Dit kan genoem word, dat in ooreenstemming met die persoonlikheidsteoriee wat in die 

literatuurstudie van die navorsing behandel is, die individu eers selfaktualisering en geestelike 

volwassenheid op 'n later ouderdom in haar lewe bereik. Dit is dan te wagte dat die werkende 

moeder in hierdie navorsing, uit die aard van haar relatiewe jong ouderdom, nie ten voile 

geestesgesond of selfgeaktualiseerd sal wees nie, alhoewel die ervaring van die geboorte van haar 

eerste kind tot 'n mate van groei in haar persoonlikheidsfunksionering gelei het. Dus sal sy 

waarskynlik nie sekere geestesgesonde persoonlikheidseienskappe openbaar nie, en ten opsigte van 

ander geestesgesonde persoonlikheidseienskappe heelwat kan groei. Die navorsing het nie een of 

meer persoonlikheidseienskappe gei:dentifiseer, wat onomwonde tot die beter hantering van 

rolkonflik lei nie. 

In die navorsing is die gevolgtrekking gemaak dat die werkende moeder se positiewe gesindheid 

teenoor haar loopbaan 'n invloed uitoefen op die rolkonflik wat sy ervaar. Dit stem ooreen met 

literatuurbevindings dat die werkende moeder "menslike kapitaal" by wyse van opleiding in haar 

loopbaan investeer. Die gevolgtrekking ondersteun ook navorsingsbevindings dat goeie 

kwalifikasies dit vir die werkende moeder moeiliker maak om mi die geboorte van haar kind haar 

loopbaan prys te gee. 

Gebrek aan werksekuriteit is 'n tema wat in die navorsing gei:dentifiseer is. Veral die werkende 

moeder wat haar eie praktyk bedryf, is aan hierdie tema blootgestel. Die literatuurbevindings fokus 

op die werkende moeder wat in 'n organisasie werksaam is, en daarom kan geen ondersteuning vir 

die gevolgtrekking gevind word vir die moeder wat in haar eie praktyk werksaam is nie. Dit dui 

op 'n nuwe dimensie in die navorsing, waar gebrek aan werksekuriteit kan veroorsaak dat die 

werkende moeder wat haar eie praktyk bedryfhaar rolkonflik meer intens ervaar as die werkende 

moeder wat in 'n gevestigde organisasie werksaam is. 
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Die navorsing het bevind dat die werkende moeder haar werkomstandighede en diensvoorwaardes 

as onbuigsaam beskou. Nie een van die werkende moeders in die navorsing het toegang tot skiktyd 

gehad nie, wat in ooreenstemming met bevindings is dat groter organisasies nie geneig is om 

buigsame beleide ten opsigte van byvoorbeeld werkure te implementeer nie. Die gevolgtrekking 

is ook in ooreenstemming met bevindings dat indien die werkende moeder toegang tot skiktyd het 

dit haar rolkonflik verminder. 

Ondersteuning deur ander individue het ook as tema in die navorsing gerealiseer. Ten opsigte van 

die ondersteuning deur die eggenoot stem die gevolgtrekking ooreen met literatuurbevindings oor 

die roloorladingsteorie asook navorsingsresultate oor die emosionele ondersteuning wat die 

eggenoot kan bied. Die individue in die familiesfeer wat ondersteuning verskaf, asook die 

ondersteuning deur betekenisvolle ander, het meestal die funksies vir die werkende moeder vervul 

soos intimiteit, herversekering van eiewaarde, praktiese steun en inligting, Ieiding en advies. Die 

werkende moeder in die navorsing is aan die toenemende isolasie van die kernfamilie onderwerp. 

Daar is ondersteuning vir die gevolgtrekking in die literatuur. 

In die gevolgtrekking waartoe die operasionele ondersoek gekom het, is uitgeklaar dat die 

werkende moeder wei rolkonflik ervaar en dat verskillende tipes rolkonflik in haar 

beleweniswereld manifesteer. In die gevolgtrekkings wat uit die operasionele ondersoek na vore 

gekom het, is konflik tussen die werkende moeder se moederrol en haar rol as eggenote as tema 

geldentifiseer. Dit ondersteun die literatuurbevindings - so byvoorbeeld verskaf die werkende 

moeder kameraadskap, empatie en emosionele ondersteuning aan hulle eggenoot, dien as 'n bron 

van ondersteuning en skep 'n toevlug by die huis teen die mededingende wereld waarin haar 

eggenoot sy werk verrig. Die gevolgtrekking ondersteun die rolstreshipotese. 

Die tipe konflik wat in die navorsing die duidelikste op die voorgrond getree het, is die tussen die 

werkende moeder se moeder- en werkrol. Dit stem ooreen met die literatuurbevindings dat 

rolkonflik ervaar kan word, omdat die moeder deel is van beide 'n werkspan en 'n familiespan. 

Beide spanne oefen druk op haar uit om aan sekere eise te voldoen. Verder kan die eise tussen die 

moeder- en werkrol in botsing met mekaar wees. Literatuurbevindings wys daarop dat die werk

en familiesfeer tradisioneel mededingende belange handhaaf, waar die familiesfeer die lojaliteit van 

die werkende moeder teenoor die organisasie afbreek. Die twee sfere ding deurlopend mee vir die 

werkende moeder se beperkte tyd. Die bevindings in hierdie navorsing, ten opsigte van die 
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rolkonflik tussen die werkende moeder se moeder- en werkrol ondersteun die literatuurbevindings. · 

Verder is die gevolgtrekking waartoe die operasionele ondersoek gekom het dat die werkende 

moeder konflik tussen haar moederrol en eie tyd ervaar. Dit stem ooreen met bestaande literatuur 

wat aanvoer dat die werkende moeder komprorniee moet maak om in haar beperkte tyd aan 

rolverwagtings te voldoen. Die gevolgtrekking ondersteun bevindings dat die werkende moeder 

ontspanningsaktiwiteite sal afskaal om die beste van haar beperkte tyd te maak. 

'n Gevolgtrekking wat in die operasionele ondersoek gemaak is, is dat die werkende moeder 

daarna strewe om haar rolkonflik te verrninder deur haar rolle te beperk. In die 

literatuurbevindings is geen ondersteuning vir hierdie veranderlike gevind nie. Die werkende 

moeder in die navorsing het 'n unieke tema in hulle beleweniswereld geopenbaar. Met die 

uitbreiding van haar moederrol, het sy op ander gebiede, haar verantwoordelikhede probeer 

beperk. 

'n Verdere gevolgtrekking waartoe die navorsing gekom het, is dat daar hoe deurdringbaarheid 

tussen die werkende moeder se werk- en farniliegrense bestaan. Dit is in ooreenstemrning met 

literatuurbevindings dat waar die farnilierol belangriker as die werkrol beskou word dit rolkonflik 

verhoog. 

Die literatuurbevindings dui aan dat ondersteuning deur kollegas 'n veranderlike in die werkende 

moeder se I ewe is, wat die mate waarin sy rolkonflik kan ervaar positief 6f negatiefkan bei:nvloed. 

Die werkende moeder in hierdie navorsing het feitlik nie enige ondersteuning deur kollegas 

genoem in die hantering van haar rolkonflik nie, en daarom is dit nie as tema aangedui nie. Dit is 

in teenstelling met die literatuurbevindings. 

Geen ondersteuning in die navorsing kan verder vir die volgende literatuurbevindings gevind word 

nie. Die werkende moeder het geen melding gemaak van hoe wetgewing haar rol as moeder in die 

werkplek bei:nvloed nie (byvoorbeeld ten opsigte van kraamverlof). Verdere aspekte in die 

organisasie- en werksfeer wat nie pertinent deur die werkende moeder in die onderhoud genoem 

is nie, is werktevredenheid en beheer. In die farniliesfeer het die ontwikkeling van die 

moederrolindentiteit nie tydens die onderhoud onder die soeklig gekom nie. 
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Dit blyk uit die literatuur, wat hoofsaaklik op navorsingsbevindings in ander Iande gebaseer is, en 

die operasionele ondersoek wat in die Suid-Afrikaanse opset uitgevoer is, dat rolkonflik beslis 'n 

konstruk is waarmee die werkende moeder en ander in haar beleweniswereld rekening moet hou. 

Die konstruk is 'n wereldwye tema en daar is groot ooreenkomste tussen verskillende Iande ten 

opsigte van die veranderlikes wat rolkonflik bei"nvloed. Die veranderlikes, tesame met haar 

persoonlikheidsfunksionering dra by tot die mate waarin die werkende moeder rolkonflik ervaar 

en hoe dit haar geestesgesondheid bei"nvloed. 

7.2 TEKORTKOMINGE 

Daar is in hierdie navorsing gepoog om die navorsingsontwerp en navorsingsmetode deeglik te 

beplan en uit te voer, volgens aanvaarde standaarde in die navorsingsgemeenskap. Tog is daar 

sekere tekortkominge aanwesig, veral uit die aard van die kwalitatief operasionele ondersoek wat 

gevolg is. Dit word vervolgens bespreek. 

7.2.1 Navorsingsontwerp 

Steekproefgrootte: Die navorsing het net op die blanke Suid-Afrikaanse getroude werkende 

moeder met haar eerste kind, gefokus. Die getroude status veronderstel 'n tipe respondent met 'n 

meer Protestantse, Calvinistiese ingesteldheid. Dit laat ruimte vir navorsing op respondente met 

byvoorbeeld 'n Moslemagtergrond. Die steekproefhet uit tien respondente bestaan. As gevolg van 

die kompleksiteit van kwalitatiewe navorsing kan meer as 15 respondente egter die verwerking 

van data onhanteerbaar maak. Toe die tiende onderhoud gevoer is, is geen bykomende, nuwe data 

gei"dentifiseer nie. Die werkende moeder het slegs dit wat deur die voorafgaande nege werkende 

moeder gese is, bevestig. Die navorser het na tien onderhoude genoegsame herhaling van temas 

gevind vir die doeleindes van die navorsing. 

Gebrekkige veralgemening: Binne die operasionele navorsingsraamwerk kan die 

steekproefgrootte as te klein en beperkend beskou word ten opsigte van die veralgemening van 

resultate. Die kwalitatiewe aard van die navorsing gee slegs insig in die bel ewing van die rolkonflik 

wat die werkende moeder in hierdie navorsing na die geboorte van haar eerste kind ervaar het. Dit 

bied geen aanduiding van 'n bree samelingstendens nie. 



339 

7.2.2 Literatuur 

. Die argument kan gehuldig word, dat indien die navorsing binne die psigodinamiese paradigma 

uitgevoer is, temas oor die angs wat die werkende moeder ervaar en die resulterende 

verdedigingsmeganismes, as gevolg van haar rolkonflik, gei:dentifiseer kan word. Die fokus van 

die navorsing was egter op 'n geestesgesondheidsperspektiefbinne die analitiese, humanistiese en 

eksistensiele raamwerk. Die navorser wou vasstel wat die werkende moeder in staat stel om 

rolkonflik makliker te hanteer. 

7.3 AANBEVELINGS 

Na aanleiding van die gevolgtrekkings van hierdie navorsing word vervolgens sekere aanbevelings 

gemaak. Aanbevelings sal ook ten opsigte van verdere navorsing op hierdie gebied gemaak word. 

7.3.1 Bemagtiging van die werkende moeder deur die organisasie 

Enige kollega van die werkende moeder kan haar bystaan in die hantering van die rolkonflik 

waarmee sy daagliks te doene het. Hierdie ondersteuning hoef nie daadwerklike aksies te behels 

nie. Selfs net 'n operasionele bewustheid van die omstandighede waaronder die werkende moeder 

moet funksioneer, en empatie daarteenoor kan al heelwat daartoe hydra dat sy haar rolkonflik 

makliker hanteer. Dit is belangrik vir die werkgewer om diversiteit in die werkplek raak te sien en 

nie daarteen te diskrimineer nie. Die werkende moeder wat voldag werk, wy meer tyd aan haar 

werkrol as aan enige ander rol, en ondersteuning hier kan nie net haar werktevredenheid nie, maar 

ook haar algehele lewenstevredenheid positief bei:nvloed. 'n Nuwe perspektief van die 

bedryfsielkundige oor die eise wat die dubbellopbaangesin konfronteer, en die 

verantwoordelikhede van die familierol wat daarmee gepaardgaan, word in die huidige era al hoe 

noodsaakliker. 

Benewens hierdie bewustheid kan die bedryfsielkundige tog heelwat aksies implementeer om die 

werkende moeder in die balansering van werk- en familie-eise waaraan sy blootgestel is byte 

staan. Oor die algemeen kan die werkende moeder baie baat vind deur gehelp te word om meer 

beheer oor haar werk-familie-grense te verkry. Die verandering in organisasiebeleid is egter nie 

genoeg nie. Indien die eerstelyntoesighouer se houding teenoor die werkende moeder nie verander 
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me, sal die klimaat waarbinne sy funksioneer dieselfde bly. Die eerstelyntoesighouer kan 

interpersoonlike vaardighede ontwikkel om sensitief teenoor die eise van die werkende moeder 

te wees, deur byvoorbeeld 'n toepaslike kursus te volg. 

Daar is talle programme en beleide wat die organisasie vir werkende moeders kan implementeer. 

Dit word ook in verskeie buitelandse literatuurbronne aangehaal (raadpleeg Chusmir & Durand, 

1987:43;Hughes& Galinsky, 1988:257-262; Swiss&Walker, 1993:229-235). Vanhierdiebeleide 

en programme kan in die Suid-Afrikaanse opset suksesvol gei:mplementeer word, en word 

vervolgens aanbeveel: 

• Die implementering van skiktyd is in baie beroepe 'n lewensvatbare opsie. Die fokus bly 

op buigsaamheid van werkure en -skedules omdat baie werkende moeder nie kan bekostig 

om bulle werkure te verminder nie. 

• Halfdagwerk en posdeling kan gei:mplementeer word sodat die organisasie nog steeds 

toegang tot die werkende moeder se vaardighede en kennis het. Hierteenoor behou die 

werkende moeder ook haar organisasie se byvoordele en vergoeding. 

• Fleksiplek is 'n relatief nuwe konsep wat met die konsep van tuiskantore (virtual offices) 

verband hou. Dit is 'n program wat die organisasie nie op 'n deurlopende basis hoef te 

implementeer nie, maar dit kan die werkende moeder die geleentheid bied om in 

uitsonderlike omstandighede van die huis af te werk. Hierdie omstandighede sluit in tye 

wanneer haar kind siek is, ofwanneer sy skoolaktiwiteite in die middel van die dag moet 

bywoon. 

• In ooreenstemming met die programme soos hierbo genoem, kan 

werknemerbystandsprogramme uitgebrei word om werk-familie-probleme in te sluit. 

• Organisasies kan op verskeie gebiede die werkende moeder bystaan ten opsigte van 

dagsorg. Dit sluit in finansiele bystand sodat die moeder kwaliteitdagsorg vir haar kind kan 

voorsien. Die organisasie kan ook fasiliteite bied vir dagsorg of selfs net fasiliteite vir siek 

kinders. V eral die laaste bystand is belangrik omdat die meeste dagmoeders en kleuterskole 

nie siek kinders toelaat nie. Die werkende moeder het dan nie altyd toegang tot ander 

dagsorgmoontlikhede nie. 

• Op 'n meer informele wyse kan die organisasie diskriminerende praktyke uitskakel deur 

byvoorbeeld gelyke bevorderingsgeleenthede vir beide geslagte te bied. 

• Mentors en rolmodelle kan tot die nuwe moeder binne die werkopset se beskikking gestel 
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word. Bulle kan haar lei in die hantering van werk-familie-konflik. 

Bykomend tot hierdie beleide en programme, beveel die navorser die volgende aan. Die 

organisasie kan pro-aktief optree deur intervensies aan te bied wat op die emosionele 

voorbereiding van die voornemende moeder vir hierdie nuwe rol gerig is. Waar die vrou wat 

voorgeboorte klasse aanbied op die praktiese voorbereiding vir moederskap konsentreer, kan die 

organisasie deur byvoorbeeld sensitiwiteitsgroepe die moeder voorberei vir die emosionele 

omwenteling wat moederskap meebring. Daar kan op aspekte soos haar verhouding met haar 

eggenoot en betekenisvolle ander mi die geboorte van haar kind, gekonsentreer word. 

Die organisasie kan die werkende moeder bemagtig deur vir haar selfgeldingsprogramme aan te 

bied. By sulke programme kan inligting bekom word oor wat haar regte by die organisasie is, ten 

opsigte van die vervulling van haar moederrol (byvoorbeeld regmatige kraamverlot). Bykomend 

hiertoe kan sy die vaardighede bekom om met selfvertroue op hierdie regte aanspraak te maak. 

Programme kan verder aangebied word om die werkende moeder, sowel as die organisasie, bewus 

te maak van hoe moederskap haar geestesgesondheid belnvloed en hoe dit hanteer moet word. 

Verder kan die werkende moeder se selfinsig verbeter word, sodat sy bewus kan word van watter 

gedrag haar rolkonflik vermeerder ofverminder. Die programme kan ook intervensies insluit om 

die gedrag wat op die vermindering van rolkonflik gerig is, te versterk. Die organisasie moet 

bewus gemaak word daarvan dat die moeder wat mi kraamverlof terug keer werk toe, nie dieselfde 

persoon is wat voor die geboorte van haar kind gewerk het nie. Sy het deur die bykoming van haar 

moederrol aansienlik ten opsigte van haar persoonlikheidsfunksionering gegroei. Dit het op sy 

beurt haar geestesgesondheid bei:nvloed, hetsy positief of negatief Toesighouers moet die 

vaardighede geleer word om die rolkonflik wat die nuwe werkende moeder ervaar, asook hoe om 

dit binne die grense van die organisasiebeleide, te hanteer. 

7 .3.2 Bemagtiging van die self deur die werkende moeder 

Aldie verantwoordelikheid vir die hantering en balansering van die werkende moeder se rolkonflik 

kan egter nie net voor die deur van die bedryfsielkundige en organisasie geplaas word nie. Die 

meeste jong meisies word groot met die verwagting dat sy eendag 'n moeder sal wees. Tog het 

ekonorniese en sosiale omstandighede so verander dat sy nie net meer kan aanneem dat sy die 

keuse sal he om 'n voltydse moeder te wees nie. Deur dit te besef en haarself geestelik daarop voor 
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te berei, kan sy al aansienlik gevorder het in die hantering van haar toekomstige veelvuldige rolle. 

Die voornemende moeder kan ook nie meer heeltemal op tradisionele waardes wat in die 

gemeenskap geld, of rolmodelle (byvoorbeeld haar eie moeder wat 'n tuisteskepper was, en al haar 

aandag aan die respondent in haar jonger jare kon spandeer) staatmaak as 'n wegwyser van hoe 

sy in die toekoms haar eie moederrol moet hanteer nie. 

Behalwe vir hierdie bewuswording het die werkende moeder self ook 'n verantwoordelikheid om 

sekere daadwerklike aksies te neem om te verseker dat sy nie deur rolkonflik en die nadelige 

gevolge wat dit inhou, oorweldig word nie. Van hierdie aksies sluit in: 

• Enige vrou wat aan die begin van haar beroep staan en wat 'n toekomstige moederrol 

voorsien, kan al by die aanvang van haar werklewe opsies oorweeg wat die latere 

moederrol sal akkommodeer. 

• Die vrou wat reeds werksaam is, kan haar werkomgewing evalueer en voor haar 

swangerskap al pogings aanwend om die organisasie meer familie-vriendelik te maak. 

• Die werkende vrou wat haarself alreeds professioneel voor die geboorte van haar kind 

gevestig het, is dikwels beter in staat om oor haar werkomstandighede te onderhandel om 

sodoende haar werk-familie-konflik te verminder. 

• Die werkende moeder moet prioriteite bepaal. Dit beteken vir haar in haar beroep en haar 

rol as moeder moet sy bepaalde doelwitte stel en daarvolgens moet sy haar werk en 

familie-eise balanseer. Dit impliseer ook dat die werkende moeder wat nie aan beide haar 

eie werk- en familieverwagtings kan voldoen nie, be reid moet wees om hierdie verwagtings 

aan te pas. 

• Die werkende moeder wat in 'n dubbelloopbaangesin funksioneer moet die 

verantwoordelikhede vir huishoudelike en kindersorgaktiwiteite met haar eggenoot uitklaar 

om moontlike konflik en onrealistiese verwagtings te opsigte hiervan te vermy. Dit is 'n 

deurlopende onderhandelingsproses wat op oop en eerlike kommunikasie gebaseer is. 

• Logistiek moet so eenvoudig moontlik gehou word. Wanneer dit enigsends in haar vermoe 

is, moet aspekte soos dagsorg so gerieflik moontlik vir beide die werkende moeder en haar 

kind gehou word. Dit plaas addisionele spanning op die moeder as sy ver moet reis om die 

kind by dagsorg te gaan aflaai. Sy kan vir onvoorsiene gebeure beplan, soos sorg vir haar 

kind as hy of sy sou siek word. 
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Hierdie aanbevelings wat op die organisasie en die werkende moeder self gerig is, kan 'n 

ingrypende verskil maak in die mate waarin die werkende moeder rolkonflik ervaar en hanteer. 

7 .3.3 N avorsing 

In ooreenstemming met die tekortkominge van hierdie navorsing en die potensiaal wat hierdie tipe 

navorsing vir verdere ondersoek bied word die volgende aanbevelings gemaak. 

Vir vergelykingsdoeleindes kan die navorsing op werkende moeder met ander kenmerke uitgevoer 

word. Dit sluit in: tuisteskeppers, enkelmoeders, moeders met meer as een kind, werkende moeder 

wat in verkillende beroepskategoriee werksaam is asook verskillende rassegroepe. Dit sal tot 'n 

meer diepgaande begrip van rolkonflik binne die Suid-Afrikaanse opset lei. Gekontroleerde 

navorsing oor die effek van die aanwesigheid of afwesigheid van sekere veranderlikes, soos 

familie-vriendelike byvoordele, op die ervaring van rolkonflik kan ook gei:mplementeer word. Die 

effek van intervensies wat daarop gerig is om die werkende moeder te bemagtig om haar rolkonflik 

beter te hanteer kan ook ondersoek word. 

Die verband tussen rolkontlik en persoonlikheid kan verder uitgebrei word. Dit bied die 

geleentheid vir die kombinering van kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing. Deur die 

gebruikmaking van betroubare en geldige persoonlikheidsmeetinstrumente wat aan huidige Suid

Afrikaanse wetgewingsvereistes voldoen kan 'n redelik volledige persoonlikheidsprofiel van die 

werkende moeder saamgestel word. 

Hiermee is die tweede operasionele doelstelling om aanbevelings ten opsigte van die resultate van 

hierdie navorsing te maak, bereik. 

7.4 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is gevolgtrekkings gemaak oor die bevindings van die navorsing. Dit is eerstens 

ten opsigte van die literatuurstudie gedoen en daarna ten opsigte van die operasionele ondersoek. 

Laastens is die gevolgtrekkings van die literatuurbevindings en operasionele bevindings met 

mekaar in verband gebring. Vervolgens is die tekortkominge van die navorsing in terme van die 

steekproef en literatuur uitgewys. Die hoofstuk is met aanbevelings wat op die bevindings van die 
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navorsing gebaseer is, afgesluit. Die aanbevelings is op die bemagtiging van die werkende moeder 

deur die organisasie en haarself, asook verdere navorsingsmoontlikhede gerig. 
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FREKWENSIETABEL 

Beskrywing Kode A B c D E 

Borsvoed - liggaamlik B-L 1 0 0 1 0 

Borsvoed - melk B-M 1 1 1 2 0 

Liggaamlik - moeg L-M 5 0 6 3 3 

Liggaamlik - gewig L-G 1 3 0 0 0 

Liggaamlik - siekte L-S 1 0 4 1 17 

Dagsorgtipe DS-T 1 15 6 5 16 

Dagsorg - ondersteuning deur betekenisvolle ander DS-OBA 0 2 0 8 6 
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