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Ek verklaar hiermee dat "SKOFWERK VAN GETROUDE VROUE AS 

SISTEMIESE ONTWRIGTING OF BEHOUD: 'N EKOLOGIESE MODEL" my eie 

werk is en dat ek aile bronne wat ek gebruik of aangehaal het deur middel van 

volledige verwysings aangedui en erken het. 

I DEWAARD 

JUNIE 1999 

Geldelike bystand gelewer deur die Sentrum vir Wetenskapontwikkeling (RGN, Suid

Afrika) vir hierdie navorsing word hiermee erken. Menings uitgespreek en 

gevolgtrekkings waartoe geraak is, is die van die outeur, en moet nie noodwendig aan 

die Sentrum vir Wetenskapontwikkeling toegeskryfword nie. 
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OPSOMMING 

Verskeie tekortkomings is in die bestaande konseptuele model en kwantitatiewe 

navorsingsliteratuur oor skofwerk gei:dentifiseer. Ontevredenheid met die oorvereen

voudigde oorsaak-gevolg-verklarings vir getroude vroue se skofwerkervaring het in 

die studie gelei tot die ontwikkeling van 'n ekologiese model van vroueskofwerk. 

Hierdie nuwe konseptuele model weerspieel 'n altematiewe benadering waar erkenning 

gegee word aan die bestaan van meervoudige realiteite wat mense in konsensus deur 

taal konstrueer. Die oogmerk met die ekologiese model is om, met inagneming van 

vroueskofwerkers se wyer konteks, patrone te ondersoek van hoe die verskillende 

beskrywings van getroude vroue se ervaring van skofwerk bymekaar pas. Daarmee kan 

'n meer sistemiese begrip verkry word wat die kompleksiteit van menslike interaksie 

respekteer. Die ekologiese model van vroueskofwerk is ontwikkel as 'n hulpmiddel vir 

die waamemer om ryk, beskrywende ekologiese verhale te kan konstrueer van hoe 

getroude vroue se belewing van skofwerk tot sistemiese ontwrigting ofbehoud kan lei. 

Sleutelwoorde 

Skofwerk; vroueskofwerk; getroude vroue; sistemiese behoud; sistemiese ontwrigting 

of disintegrasie; ekologiese realiteit; lewende sisteme; meervoudige bestaansdomeine; 

probleme deur taal. 
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SUMMARY 

Several shortcomings have been identified in the existing conceptual model and 

quantitative research literature regarding shiftwork. Dissatisfaction with the 

oversimplified cause-effect-explanations for married women's shiftwork experience has 

led to the development of an ecological model of women shiftwork in this study. This 

new conceptual model reflects an alternative approach where recognition is given to 

the existence of multiple realities which are consensually created by people through 

language. The aim with the ecological model, by taking into account the broader 

context of women shiftworkers, is to search for patterns of how the different 

descriptions of women's experience of shiftwork fit together. This offers a more 

systemic view that respects the complexity of human interaction. The ecological model 

for women shiftwork is developed as an aid to the observer to construct rich, 

descriptive ecological stories about how married women's experience of shiftwork can 

lead to systemic disruption or conservation. 

Key Terms 

Shiftwork; women shiftwork; married women; systemic conservation; systemic 

disruption or disintegration; ecological reality; living systems; multiple domains of co

existence; problems through language. 



HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

Doel van die N avorsingstudie 

Die oogmerk van die huidige konseptuele studie is om die mens in konteks te 

plaas deur 'n ekologiese benadering tot getroude vroue se ervaring van skofwerk te 

volg. Die outeur beoog om 'n ekologiese model vir die bestudering van vroueskofwerk 

te skep as 'n moontlike hulpmiddel vir potensiele navorsers, terapeute, skofwerkers en 

ander waarnemers om ryker, meer holistiese beskrywings (of verklarings) van die 

menslike belewenis van skofwerk te kan genereer. 

Motivering vir die Studie 

Die toenemende klem wat in die ekonomiese sektor op beter dienslewering, 

produktiwiteit en koste-effektiwiteit geplaas word ten einde monetere winste te 

maksimaliseer het, onder andere, 'n groter aanvraag na skofwerk tot gevolg. Skofwerk 

raak al meer aan die orde van die dag, wat beteken dat dit van al meer mense vereis 

word om snags te werk (Barton, 1994; Presser, 1986; Simon, 1990). 

Hoewel daar meer mans is wat skofwerk verrig as vroue, is skofwerk onder 

vroue besig om toe te neem. Bloot die stygende getal vroue wat in die beroepsektor 

geakkommodeer moet word, behoort alreeds daartoe aanleiding te gee dat meer vroue 

verplig sal wees om skofte te werk. Verder word vroue veral in beroepe wat 

dienslewering vereis in diens geneem, waar skofwerk nie 'n vreemde verskynsel is nie. 

Inteendeel, dienswerkers, veral gesondheidsdienswerkers, tesame met industriele 

werkers, waar wins en produktiwiteit die belangrikste maatstawwe is, vorm die twee 

vernaamste beroepsgroepe waar skofwerk algemeen voorkom en vereis word (Barton, 

Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; Presser, 1986; Simon, 1990). 
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'n Probleem wat Presser (1986) identifiseer is dat die meeste literatuur 

betreffende skofwerk fokus op mans wat blouboordjiearbeid verrig, veral in 'n 

industriele omgewing en daar is baie min studies oor skofwerk wat vroue insluit. Die 

siening oor die gesin wat in die meeste studies gehuldig word, meen Presser, is outyds 

en uit voeling met die huidige stand van sake, aangesien hierdie studies die man as 

enigste broodwinner in die gesin beskou en bestudeer. Die enkele kere dat vroue wel 

by die studies ingesluit is, gaan dit gewoonlik oor die probleme wat hulle ervaar in die 

aanpassing van die gesin se huislewe by hulle mans se skofwerk. Inligting in verband 

met die vroue se beroepstatus ontbreek gewoonlik. 

In die dekade wat verloop het sedert die publikasie van Presser ( 1986) se artikel 

het daar egter wel 'n verskuiwing ten opsigte van die fokus van studies oor skofwerk 

begin plaasvind. Studies het in die negentigs ook begin klem plaas op vroue wat 

skofwerk verrig veral in die gesondheidsdienssektor en studies oor die implikasies wat 

skofwerk vir vroue se lewens inhou het die lig gesien. Dit word duidelik dat skofwerk 

'n effek uitoefen op die lewens van beide werkende vroue en mans, met die 

moontlikheid dat vroueskofwerkers selfs meer stres en probleme as mans vanwee 

skofwerk kan beleef as gevolg van hulle dubbele rol as beroepsvrou en primere 

gesinsversorger (Barton, 1994; Presser, 1986; Simon, 1990; Totterdell, Spelten, 

Barton, Smith & Folkard, 1995). 

Kwantitatiewe navorsing in die menslike wetenskappe, soos die Sielkunde, is 

geneig om die mens uit sy/haar konteks te haal en slegs enkele aspekte van menslike 

gedrag te isoleer, wat dan in terme van oorsaak~gevolg~beginsels verklaar word. 

Bestaande navorsingsliteratuur oor vrouewerkers se belewing van skofwerk getuig van 

hierdie proses. Dit is hoofsaaklik gegrond op kwantitatiewe studies wat allerlei, maar 

meestal negatiewe effekte van skofwerk op vroue se lewens identifiseer soos, onder 

andere, die versteuring van hulle biologiese ritmes en slaapsiklusse, die skadelike 

impak op hulle fisiese en psigologiese gesondheid en die versteuring van hulle sosiale 

ofhuislike lewens (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995). 
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Die gevolg hiervan is dat menslike ervanng van skofwerk gereduseer en 

oorvereenvoudig word totdat dit moontlik is om dit deur middel van enkele 

oorsaaklikheidstellings te kan verklaar sonder inagneming van die ander interafhanklike 

lewenskontekste van die vroueskofwerker as mens, wat deur die outeur as 'n emstige 

leemte beskou word. Verklarings uit die bestaande navorsingsbenadering vir die 

ervaring van skofwerk deur getroude vroue is eintlik verarmend en dra nie by tot beter 

insig of begrip vir die menslike bel ewing van skofwerk nie. Hierdie verklarings verskaf 

byvoorbeeld ontoereikende verduidelikings vir die wye variasie wat vroue in hulle 

toleransie vir skofwerk toon, met ander woorde, waarom sekere vroue skofwerk 

verkies, terwyl ander dit bloot tolereer of so negatief beleef dat hulle gedwonge voel 

om die skofwerk te bedank. 

Uit die oogpunt van die outeur het dit nodig geword om 'n altematiewe 

perspektief met betrekking tot skofwerk van getroude vroue daar te stel, waar daar in 

plaas van die strewe na 'n enkele, korrekte verklaring vir vroue se bel ewing van 

skofwerk, eerder na patrone gesoek word van hoe die verskeie beskrywings van vroue 

se skofwerkervaring funksioneel bymekaar pas (Cecchin, 1987). Die idee is nie om 'n 

beter, meer korrekte verklaringsmodel vir skofwerk van getroude vroue in die plek van 

die bestaande model van skofwerk te stel nie, maar eerder om die bestaande 

navorsingsliteratuur en verklarings in 'n nuwe ekologiese benadering te gebruik. Op so 

'n wyse word 'n konseptuele model van vroueskofwerk geskep wat die kompleksiteit 

van menslike interaksie, die groter konteks of veelvoudige lewensrealiteite van die 

mens wat hy/sy deur taal konstrueer en die ekologie van idees waarin dit ingebed is, 

respekteer en beklemtoon. 

Kort Oorsig van die Boofstukke 

'n Kritiese bespreking van die bestaande konseptuele model en navorsmgs

literatuur in verband met skofwerk verskyn in hoofstuk 2. Hierdie literatuur is 

hoofsaaklik gegrond op kwantitatiewe navorsingstudies, wat val in die domein van die 

megologiese realiteit, soos Auerswald (1990) daama verwys. 
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In hoofstuk 3 kontrasteer die outeur die megologiese realiteit of verklaringspad 

van objektiwiteit-sonder-hakies (Maturana, 1988), wat die uitgangspunt huldig dat 

daar 'n enkel objektiewe realiteit bestaan, met die ekologiese realiteit of objektiwiteit

in-hakies waar erkenning gegee word aan die bestaan van meervoudige realiteite wat 

deur taal na vore gebring word. Die outeur wil aanvoer dat 'n ekologiese benadering 

tot vroueskofwerk, wat meer holisties op menslike interaksiepatrone en die konteks 

van veelvuldige realiteite deur taal fokus, tot nuwe of altematiewe beskrywings van 

getroude vroue se belewenis van skofwerk kan lei, wat weer moontlik ander insigte en 

beter begrip tot gevolg kan he. 

Die skofwerksisteem vorm slegs een van die bestaansdomeine van die 

vroueskofwerker. 'n Vrou wat skofwerk verrig, beskik oor 'n verskeidenheid ander 

identiteite en funksioneer dus in meervoudige bestaansdomeine, wat beteken dat sy 

deelneem aan 'n verskeidenheid sisteme of gespreksnetwerke. In hoofstuk 4 word 

hieraan aandag gegee en daar word ook in die bespreking verwys na die invloed wat 

vroue se veranderende rolle in die modeme samelewing en die ontwikkelingsiklus van 

die gesin op getroude vroue se belewenis van skofwerk kan he. 

Vanuit 'n objektiwiteit-in-hakies-perspektief vind die totale menslike bestaan 

deur taal plaas. Omdat realiteite deur taal geskep word, word daar in hoofstuk 5 

geredeneer dat ook probleme deur taal onstaan. Stres is 'n taalkonstruksie wat 'n 

handige verklaringskonsep word in die beskrywings (of verklarings) van getroude 

vroue se ervaring van skofwerk. 

Die ekologiese model van vroueskofwerk, wat die outeur uit die teorie en 

bestaande navorsingsliteratuur ontwikkel het, verskyn in hoofstuk 6, tesame met 

beskrywings van hoe skofwerk van getroude vroue patrone van sistemiese ontwrigting 

ofbehoud in hulle lewens kan meebring. 

In hoofstuk 7 word daar ten slotte kortliks oor die toepassingswaarde van hierdie 

ekologiese model van vroueskofwerk gereflekteer. Enkele implikasies vir verdere 

navorsing en terapie word ook daarin oorweeg. 



HOOFSTUK2 

DIE STANDARD SHIFTWORK INDEX AS 'N KONSEPTUELE 

MODEL VAN SKOFWERK 

Inleiding 

Die Standard Shiftwork Index (SSI), 'n battery van selfrapporteringsvraelyste vir 

die evaluering van skofwerkverwante probleme, is in Brittanje ontwikkel deur 'n 

skofwerknavorsingspan van die 'MRC/ESRC Social and Applied Psychology Unit, 

Department of Psychology, University of Sheffield', bestaande uit die volgende lede: 

Barton, Folkard, Smith, Spelten en Totterdell (1993). Hierdie span navorsers het die 

behoefte aan gestandaardiseerde meting in skofwerknavorsing, om sodoende 

wetenskaplik gebaseerde aanbevelings ten opsigte van die ontwerp van 

skofwerkstelsels en die seleksie van individue te kan maak, raakgesien en aangespreek. 

Die SSI is spesifiek ontwerp om die impak van verskillende tipes skofstelsels en die 

kenmerke van sulke stelsels op groot groepe skofwerkers te bepaal. Die SSI is 

ontwikkel deur gebruik te maak van navorsing op twee beroepsgroepe, naamlik 'n 

groep verpleegsters en vroedvroue van die groter hospitale in Engeland en Wallis en 'n 

mansgedomineerde groep industriele werkers in, onder andere, die chemiese, glas-, 

staal- en kragindustriee, die polisie, ensovoorts (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, 

Folkard & Costa, 1995). 

Die probleme vanwee skofwerk waarmee werkers gekonfronteer word, is so 

verreikend en kompleks dat dit hulle hele lewe raak. Hierdie probleme sluit die 

ontwrigting van die individuele werkers se biologiese ritmes en slaap in, asook die 

benadeling van hulle fisiese en geestesgesondheid en strek verder deurdat dit die 

werkers se gesins- en sosiale lewe aantas (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard 

& Costa, 1995~ Folkard, 1993). 'n Konseptuele model, waarop die SSI gebaseer is, 

word aangehaal uit Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard en Costa (1995, p.7) en 

verskyn in Figuur 2.1. Die teoretiese model dui die wyse aan waarop die verskeie 
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skofwerkverwante probleme verband hou met mekaar en met die kenmerke van die 

skofwerkstelsels (Folkard, 1993). 

SHIFf SYSTEt¥1 
FEATURES 

IND!VJDUAL AND 
SITUATIONAL DIFFERENCES 

DISTURBED 
BIOLOGICAL 

RHYTHMS 

DISTURBED 
SLEEP 

CHRONIC EFFECTS 
ON MENTAL 

HEALTH 

PHYSICAL 
HEALTH AND 

SAFETY 

DISTURBED 
FAMILY & 

SOCIAL 
LIFE 

Figuur 2.1: Konseptuele model van die invloed van skofwerk (Barton et al., 1995, 

p.7) 
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Die konseptuele model demonstreer die vernaamste kategoriee van probleme wat 

skofwerk in werkers se lewens meebring, naamlik versteurde biologiese ritmes en 

slaap, probleme met betrekking tot fisiese en geestesgesondheid en versteurde gesins

en sosiale lewe, wat as die afhanklike veranderlikes geklassifiseer word. Werkers 

reageer egter verskillend op die impak van skofwerk, wat gelei het tot die identifisering 

van sekere moderatorveranderlikes. Individuele verskille, soos demografiese verskille, 

persoonlikheidsveranderlikes en hanteringstrategiee kan die effek van skofwerk op 

werkers teewerk. Ook die werkskonteks en spesifieke kenmerke van die 

skofwerkstelsels speel 'n rol en word as algemene veranderlikes in die model ingesluit 

(Barton, Folkard, Smith, Spelten & Totterdell, 1993; Barton, Spelten, Totterdell, 

Smith, Folkard & Costa, 1995). 

Die outeur beoog om aan die hand van hierdie konseptuele model 'n oorsig van 

die navorsingsliteratuur in verband met skofwerk te gee en daarna sal 'n evaluering van 

die konseptuele model en literatuur volg. 

Afhanklike Veranderlikes 

Die navorsing in verband met probleme wat werkers vanwee skofwerk ervaar, sal 

m drie kategoriee behandel word, naamlik versteurde biologiese ritmes en 

slaapprobleme; die benadeling van fisiese en psigologiese gesondheid en derdens 

sosiale en huishoudelike ontwrigting (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & 

Costa, 1995). Hoewel die verskillende probleme hier afsonderlik van mekaar bespreek 

word, ervaar skofwerkers gewoonlik tegelykertyd verskeie komplekse kombinasies van 

die probleme, wat hulle lewens aansienlik kompliseer. 

Versteurde Biologiese Ritmes en Slaapprobleme 

Biologiese ritmes 

Die mens, as lewende organisme, benodig ses tot agt ure slaap uit die totale 24 

uur per dag ten einde optimaal te funksioneer. Menslike funksionering word gereguleer 
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deur biologiese ("circadian") ritmes wat, onder andere, die slaap/wakker-siklus insluit, 

asook hormonale ritmes en ensiemafskeidingritmes. Hierdie daaglikse biologiese ritmes 

kontroleer slaap- en waaksaamheidsiklusse, veranderinge in liggaamstemperatuur, 

polsslag, sowel as bloeddruk en dui daarop dat die mens se liggaamsfunksies 

normaalweg op die hoogste vlak gedurende die dag en snags op die laagste vlak 

funksioneer (Coffey, Skipper & Jung, 1988; Simon, 1990). Dit is dus in die menslike 

natuur om bedags wakker te wees en snags te slaap. Skofwerk, veral nagskofwerk, 

ontwrig hierdie biologiese ritmes en dwing die liggaam om in tydfases te funksioneer 

waarvoor dit nie geneties aangepas of deur die omgewing gekondisioneer is nie. Dit 

veroorsaak daarom dikwels 'n wanaanpassj_!l_g __ tussen die mens se interne 
----------------~--------

liggaamsiklusse van slaap en waaksaamheid en die eksteme tydtekens, met ander 

woorde, die dag-/lig- en nag-/donkersiklus. Eise word aan nagskofwerkers gestel om 

die waaksaamheidsfase van hulle daaglikse biologiese ritmes na die nag te verskuif en 

die slaapfase na die dag wanneer dit lig is (Barton, 1994; Barton, Spelten, Totterdell, 

Smith, Folkard & Costa, 1995; Morehouse, 1995). 

N avorsing in verb and met skofwerk dui daarop dat veral roterende en 

nagskofwerk geneig is om die normale sinchronisasie van die werker se daaglikse 

biologiese ritmes te ontwrig, met die gevolg dat werkers se vlak van waaksaamheid, 

spoed, bedrewenheid en produktiwiteit verlaag (Coffey et al., 1988). Gordon, Cleary, 

Parker en Czeisler (1986) maak ook melding van studies wat korrelasies aandui tussen 

versteurde biologiese ritmes en die afuame in konsentrasie, motivering en perseptueel

motoriese funksionering, wat lei tot 'n verhoogde risiko van beserings en ongelukke by 

die werk. 

Slaapprobleme 

Navorsingsresultate dui daarop dat slaapversteurings van die algemeenste klagtes 

onder skofwerkers is. Periodes van dagslaap is, in vergelyking met normale nagslaap, 

tipies heelwat korter. Daar blyk verskeie moontlike verklarings hiervoor te wees, onder 

andere, verhoogde omgewingsgeraas en ligvlakke, sowel as konflikterende sosiale en 

huishoudelike vereistes wat aan die skofwerker gestel word. Hierdie probleme met 
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slaap kan verder ook toegeskryf word aan die tydelike verskuiwing van skofwerkers se 

slaaptyd na 'n deel van die dag wat nie vir slaap geskik is nie en nie inpas by hulle 

biologiese ritmes nie (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; 

Folkard & Barton, 1993). 

Gerapporteerde probleme met slaap sluit, onder andere, in: Moeite om aan die 

slaap te raak, verkorte slaapperiodes, swakker slaapkwaliteit, 'n chroniese gevoel van 

moegheid, ensovoorts (Barton, Spelten, Totterdell, Smith & Folkard, 1995; Gordon et 

al., 1986). Versteurde slaap hou ook sekere verdere implikasies vir die individu in, 

byvoorbeeld gevoelens van verhoogde gelrriteerdheid en afgematheid (Barton, Spelten, 

Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995). 

Daar is aanduidings in die literatuur dat vroueskofwerkers meer probleme 

ondervind as manlike skofwerkers betreffende slaap en algemene welstand (Oginska, 

Pokorski & Oginski, 1993). Moegheid as gevolg van versteurde slaap kom meer 

algemeen onder vroue as mans voor en ouer werkende vroue ervaar meer 

slaapversteurings en neem meer gereeld slaapmiddels en medikasie as jonger vroue 

(Lee, 1992). Ook is gevind dat vroue wat skofwerk verrig meer geneig is om slaap- en 

kalmeerrniddels op 'n gereelde basis te neem as manlike skofwerkers (Gordon et al., 

1986). 

Oginska et al. (1993) het in hulle skofwerkstudie met Poolse hyskraanoperateurs 

as navorsingsubjekte bevind dat mans meer slaap as vroue, veral tydens middag- en 

nagskof. Daarteenoor is dit 'n algemene geloof dat vroue meer slaap nodig het as 

mans. Vroue wat skofwerk verrig, ervaar ook meer slaapversteurings, soos onder 

andere, probleme om aan die slaap te raak, gereelde ontwakings tydens slaap, te vroee 

ontwakings en swak kwaliteit slaap, as manlike skofwerkers. Die vroueoperateurs het 

ook in die algemeen meer as die mans aan moegheid gedurende werkstyd gely, veral 

wanneer hulle op oggendskof was. 

As 'n verklaring vir die bevinding dat vroueskofwerkers groter probleme met 

betrekking tot onvoldoende en ontwrigte slaap ervaar as mans kan, volgens die 
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navorsers, nie alleenlik aan vroue se groter biologiese behoefte aan slaap toegeskryf 

word nie (Oginska et al., 1993). Hulle redeneer dat dit moontlik eerder 'n resultaat kan 

wees van die dubbele rol wat vroue moet vertolk, naamlik as beroepsvrou en as 

tuisteskepper en moeder. Die mans- en vroueskofwerkers in die studie het dieselfde 

werk verrig, maar anders as die mans wat rus wanneer bulle tuiskom na werk, moes die 

vroue tuis bulle tweede werk as gesinsversorgers begin. 

Menstruasiesiklus 

Vroue word nog aan 'n verdere ritme onderwerp, naamlik die maandelikse 

menstruasiesiklus, wat implikasies mag inhou vir die vroueskofwerker se vermoe om 

skofwerk te hanteer. Hipersomnia, sowel as verswakte slaapkwaliteit tydens die 

premenstruele fase, kom soms voor. Ander slaapversteurings, soos chroniese moegheid 

en rustelose bene met periodieke ledemaatbewegings, is al gemeld gedurende 

swangerskap. Ontwrigting van vroue se slaap vanwee die eise wat bulle babas en 

kleuters aan bulle stel, kan hierdie vroue kwesbaar maak vir insomnia, selfs tot jare 

later (Morehouse, 1995). 

Slaapversteurings 

Ouer skofwerkvroue kan ook moontlik slaapversteurings, wat verband hou met 

bulle menopouse, beleef (Morehouse, 1995). Die buigsaamheid van biologiese ritmes 

met betrekking tot skofwerk, sowel as die sterkte van die slaap/wakkermeganisme, 

verminder met toename in ouderdom. Die feit dat ouer vroue minder slaap as jonger 

vroue nodig het en dat bulle biologiese hoogtepunt van aktiwiteit twee ure vroeer is as 

die van jonger vroue, dra nie daartoe by dat ouer vroue skofwerk beter kan tolereer 

nie. Inteendeel, hoe ouer 'n vrou word, hoe meer onbuigsaam raak sy en hoe minder 

kan sy skofwerk tolereer (Hanna, 1993; Morehouse, 1995). 

In haar studie het Lee (1992) bevind dat permanente nag- en roterende 

skofwerkverpleegsters meer slaapversteurings, soos probleme met slaapduur of 

volgehoue waaksaamheid, asook oormatige slaperigheid tydens werksure, ervaar. Die 
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oorsaak vir ontydige ontwakings word hoofsaaklik aan geraas toegeskryf. Die 

voorkoms van slaapversteurings is bei:nvloed deur veranderlikes, soos ouderdom en 

gesinsfaktore, eerder as deur die inname van kafei:en of alkohol. Jonger verpleegsters 

het oor die algemeen swakker slaapkwaliteit aangedui en het meer slaapversteurings as 

gevolg van kinderversorgingsverantwoordelikhede gerapporteer as ouer verpleegsters. 

Ouer verpleegsters het hulle slaapprobleme eerder aan faktore soos snork, sweet en 

warm gloede toegeskryf. 

Slaapperiodes en -kwaliteit 

In 'n studie met permanente nag- en roterende skofwerkverpleegsters deur 

Barton, Spelten, Totterdell, Smith en Folkard (1995) is veral by permanente 

nagskofverpleegsters bevind dat hoe meer agtereenvolgende nagte gewerk is, hoe 

Ianger was die slaapperiodes tussen nagskofte. Langer slaapperiodes was aanduidend 

van 'n beter kwaliteit slaap, terwyl goeie slaapkwaliteit weer tot minder chroniese 

moegheid gelei het, wat beter psigologiese gesondheid met minder fisiese 

siektesimptome teweeggebring het. 

Hierdie bevindinge ten opsigte van die permanente nagskofverpleegsters kan 

toegeskryf word daaraan dat die volgehoue blootstelling aan nagskof die ontwrigting 

van die verpleegster se biologiese ritmes verminder het en 'n mate van biologiese 

aanpassing bewerkstellig het. Die navorsers redeneer dan dat Ianger slaapperiodes 

tussen opeenvolgende nagskofte 'n aanduiding van groter biologiese aanpassing kan 

wees (Barton, Spelten, Totterdell, Smith & Folkard, 1995). 

Ten opsigte van die roterende skofverpleegsters het die navorsers 'n sterk 

assosiasie gevind tussen slaapkwaliteit, gesondheid en welstand, asook tussen die duur 

van slaapperiodes en slaapkwaliteit (soos in die geval van die permanente 

nagskofverpleegsters ), maar die verband tussen die duur van slaapperiodes en die 

hoeveelheid agtereenvolgende nagskofte was swak. Die verklaring wat hiervoor 

aangebied word, is dat in die geval van roterende skofwerkverpleegsters biologiese 

aanpassing verlaag word deur blootstelling aan nagwerk tot 'n minimum te beperk, 
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sodat die verpleegsters se biologiese ritmes tot 'n mindere mate ontwrig word (Barton, 

Spelten, Totterdell, Smith & Folkard, 1995). 

Probleme met betrekking tot Fisiese en Geestesgesondheid 

Relatief min is bekend oor die fisiologiese, mediese en psigososiale gevolge wat 

skofwerk vir individue inhou (Gordon et al., 1986). Die rede wat deur Barton, Spelten, 

Totterdell, Smith, Folkard en Costa (1995) aangevoer word waarom die langtermyn

gevolge van skofwerk vir werkers se gesondheid redelik onbekend is, is vanwee die 

neiging om individue, wat emstige gesondheidsprobleme ondervind, oor te plaas na 

permanente dagwerk. 

Teenstrydige bevindinge word in die literatuur gerapporteer. Hanna (1993) 

ondersteun die siening dat skofwerk verband hou met verskeie akute en chroniese 

gesondheidsprobleme en dat die oorsprong van hierdie probleme teruggevoer kan 

word na die versteuring van skofwerkers se biologiese ritmes. Die meeste skofwerkers 

ervaar met tye slaapversteurings en heelwat ondervind moegheid en spysvertering- en 

senuweeprobleme. Dit blyk dat ongeveer 20% tot 30% skofwerkers binne twee tot drie 

jaar gedwing word om weens chroniese gesondheidsprobleme skofwerk te verruil vir 

normale dagwerk. Skofwerkers wat vir Ianger periodes skofwerk verrig, toon egter 

baie individuele verskille in hulle subjektiewe gesondheid. 

Daarteenoor kon Skipper, Jung en Coffey (1990) in 'n studie met verpleegsters 

geen beduidende korrelasie tussen skofwerk en fisiese gesondheid of kliniese depressie 

vind nie. Moontlike verklarings vir hierdie teenstrydige bevindinge (naamlik dat 

skofwerk nie 'n invloed het op werkers se fisiese en geestesgesondheid nie ), wat deur 

die navorsers aangevoer word, dui daarop dat verpleegsters se taakvereistes vir elke 

skof verskil, sodat direkte vergelykings tussen skofte dalk ongeldig is, aangesien die 

beroep self verpleegsters se gesondheid kan bemvloed. Die werksvereistes ten opsigte 

van verpleging is minder stresvol tydens nagskof as enige ander skof, wat moontlik die 

negatiewe effek as gevolg van die ontwrigting van werkers se biologiese ritmes kan 

teewerk. 'n Ander altematief is die moontlikheid van selfseleksie, naamlik dat sekere 
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individue hulle lewens en werksure so kan aanpas dat skofwerk hulle gesondheid 

minder negatief affekteer. 

Tipiese Gesondheidsprobleme Geassosieer met Skofwerk 

Die literatuur meld dat skofwerkers meer spysverteringsprobleme, soos 

aptytverlies, sooibrand, maagpyn, konstipasie en maagsere, asook swakker 

eetgewoontes en eetversteurings, as nie-skofwerkers ondervind. Daar blyk ook 'n 

beduidende verband tussen skofwerk en kardiovaskulere siektes te wees. Hoe groter 

aantal jare nagskof gewerk word, hoe groter risiko loop die werker om hartsiektes te 

ontwikkel. Selfs as ander faktore, soos rook, in ag geneem word, het skofwerkers 

steeds 'n baie groter kans om hartprobleme te ontwikkel as dagwerkers. Die verlies 

van konsentrasie en vertraagde perseptueel-motoriese reaksies as gevolg van 

versteurde biologiese ritmes, verhoog skofwerkers se risiko om beseer te raak in 'n 

ongeluk by die werk (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; 

Gordon et al., 1986; Simon, 1990). 

Skofwanaanpassingsindroom 

Onvoldoende en ontwrigte slaap kan fisiese probleme en geestesversteurings, 

soos spanning, kliniese depressie, angs, opvlieendheid en psigosomatiese simptome 

vererger (Gordon et al., 1986; Simon, 1990). Vir sommige skofwerkers blyk dit 

onmoontlik te wees om skofwerk te hanteer, selfs al is hulle gemotiveerd in hulle werk. 

In sulke gevalle word daarna verwys as Skofwanaanpassingsindroom. Dit word 

gekenmerk deur simptome soos slaapversteurings, chroniese moegheid, spysverterings

probleme, alkohol- of dwelmmisbruik (wat gewoonlik verband hou met die 

selftoediening van middels teen insomnia), hoer ongeluksrisiko's, depressie, 

buierigheid, persoonlikheidsveranderings en verhoudingsprobleme. Gei:dentifiseerde 

risikofaktore vir Skofwanaanpassingsindroom behels, onder meer, ouderdom bo 40 

jaar, die saambly met mense wat volgens normale dagroetines leef en swak toleransie 

vir die ontwrigting van die slaap/waaksaamheidsiklus (Morehouse, 1995). 
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Persepsie van Gesondheid 

Werkers se persepsie van hulle gesondheid word deur sonurnge navorsers, 

volgens Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard en Costa (1995), belangriker geag 

as objektiewe siektesimptome. Die meeste skofwerkers is dan wei van mening dat 

skofwerk hulle gesondheid benadeel. 

Gesondheidsprobleme van Vroueskofwerkers 

Oginska et al. (1993) het in hulle studie bevind dat vroueskofwerkers oor die 

algemeen hulle gesondheid minder positief beoordeel as manlike skofwerkers. Vroue 

ervaar meer siektesimptome as mans wat, onder andere, psigoneurotiese, 

spysverterings- en bloedsomloopprobleme, asook chroniese moegheid, insluit. Die 

algemene neiging wat waargeneem is, is dat beide manlike en vroulike skofwerkers se 

gesondheid verswak soos wat hulle ouer word. Na die ouderdom van 50 jaar is daar 

gevind dat vroue se subjektiewe gesondheid verbeter, terwyl die mans s'n steeds 

agteruitgaan. Die navorsers se verklaring hiervoor was dat ouer vroue verlos is van 

heelwat van hulle huishoudelike verantwoordelikhede, soos die versorging van klein 

kindertjies en dat hulle op hierdie stadium van hulle lewe werk as voordelig vir hulle 

fisiese en geestelike welstand beskou, selfs al is dit skofwerk. Altematiewe 

moontlikhede kan daarmee te doen he dat relatief minder vroue na die ouderdom van 

40 tot 50 jaar skofwerk verrig en dat sommige vroue vroeg met pensioen gaan. 

Navorsing in verband met verpleegsters toon aan dat roterende skofverpleegsters 

meer menstruele probleme ondervind as verpleegsters op permanente skofte. Hulle het 

Ianger menstruele peri odes, ondervind 'n groter mate van spanning, senuweeagtigheid 

en swakheid en voel sieker gedurende menstruasie. Dit blyk dan ook dat skofwerk 

premenstruele simptome in vroueskofwerkers kan vererger en hulle, onder andere, 

meer kwesbaar kan maak vir premenstruele depressie (Morehouse, 1995; Skipper et 

al., 1990). 
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Verskeie navorsers (Monk & Folkard, 1992; Skipper et al., 1990) kom tot die 

gevolgtrekking dat verdere navorsing nodig is om die impak van skofwerk op werkers, 

en veral vrouewerkers, se gesondheid te bepaal. Monk en Folkard (1992) meen dat as 

die veld voldoende nagevors word, 'n direkte verband tussen skofwerk en gesondheid 

vasgestel behoort te word. 

Ontwrigting van die Sosiale en Gesinslewe 

Gesinslewe 

Die literatuur toon aan dat skofwerk inbreuk maak op werkers se gesins- en 

sosiale lewe. Skofwerkers funksioneer op 'n ander tydskedule as die res van hulle 

gesin, wat ontwrigting van gesinsroetines en -rolle en ongerief vir die ander gesinslede 

kan meebring (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; Monk & 

Folkard, 1992; Simon, 1990; Skipper et al., 1990; Weiss & Liss, 1988). 

Verder blyk dit dat vroueskofwerkers die impak van skofwerk op hulle 

verhoudings met hulle eggenote en kinders nog meer negatief as mans kan beleef 

vanwee die dubbele las wat op hierdie vroue se skouers rus: Vroueskofwerkers is nie 

net beroepsvroue nie, maar moet daarmee saam ook die rol van tuisteskepper en 

moeder vervul. Baie moderne vroue gaan gebukkend onder die dubbele 

verantwoordelikheid wat hulle aan die een kant teenoor hulle gesin en aan die ander 

kant teenoor hulle werk het. Waar vroueskofwerkers dieselfde skofte werk as mans, 

verskil hulle egter daarin dat wanneer die man van die werk af tuiskom, hy ontspan, 

terwyl die vroue dan hulle "tweede werk" moet begin (Barton, Spelten, Totterdell, 

Smith, Folkard & Costa, 1995; Oginska et al., 1993; Spelten, Totterdell, Barton & 

Folkard, 1995). 

Ten einde al hulle werks- en gesinsverpligtings nate kom, blyk vroue geneig te 

wees om hulle eie behoeftes, byvoorbeeld aan goeie kwaliteit slaap, op die agtergrond · 

te skuif(Charles & Brown, 1981). Verskeie studies het dan al daarvan melding gemaak 

dat vroueskofwerkers minder en laer kwaliteit slaap inkry en meer moegheids- en 
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gesondheidsprobleme ervaar as manlike skofwerkers, wat toegeskryf word aan vroue 

se dubbele rol, wat 'n groter werkslas tot gevolg het (Oginska et al., 1993; Spelten et 

al., 1995). So het byvoorbeeld ook 'n studie met verpleegsters in Japan bevind dat 

skofverpleegsters met klein kindertjies, met 'n gemiddelde ouderdom van tussen twee 

en agt jaar, minder geslaap en ook minder vryetydsaktiwiteite beoefen het as ander 

verpleegsters. Hierdie groep verpleegsters het dan wel aansienlik meer tyd spandeer 

aan huistake en kinderversorging. Verpleegsters met klein kindertjies in die huis vind 

dit onmoontlik om laat te slaap in die oggende na 'n aand- of nagskof, vanwee hulle 

gesinsverantwoordelikhede. Die navorsers Kurumatani et al. (1994) kom dan tot die 

gevolgtrekking dat klein kindertjies in die huis 'n belangrike faktor blyk te wees in die 

evaluering van die impak van skofwerk op vroueskofwerkers se lewe. 

Kinderversorging 

Ten spyte van die vroueskofwerker se versteurde daaglikse biologiese ritmes en 

slaap/wakkersiklus wat sy moet hanteer, moet sy steeds deurentyd in voeling bly met 

die ander gesinslede se skedules, byvoorbeeld ten opsigte van maaltye, tye vir opstaan, 

werk toe en skool toe gaan, ensovoorts. Kinderversorging sluit ook allerhande 

aktiwiteite in, soos kosmaak, skoonmaak, inkopies doen, rondkarwei van kinders, 

reelings met kinderoppassers, kontak met die skoolpersoneel, ensovoorts (Morehouse, 

1995). 

Tog is daar ook vrouewerkers wat voel dat skofwerk, en veral nagskofwerk, 

beter inpas by hulle ander huishoudelike verpligtings. Sommige vroue verkies om snags 

te werk, sodat hulle bedags tuis by hulle kinders kan deurbring. Skofwerk is dus 

funksioneel vir sekere vrouewerkers, aangesien dit reelings met betrekking tot 

kinderversorging (veral voorskoolse kinders) vergemaklik of verbeter (Presser, 1986; 

Simon, 1990; Spelten et al., 1995; White & Keith, 1990). 

Daar is in die Verenigde State van Amerika bevind dat daar heelwat gesinne met 

'n dubbele inkomste is wat nie van formele kinderversorgingsfasiliteite gebruik maak 

nie, maar waar die vader en moeder verskillende skofte werk, sodat die een altyd by 
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die kinders kan wees. Dit blyk egter net die geval te wees wanneer die kinders nog 

voorskools is (Presser, 1986). Die nadeel hieraan verbonde is dat daar nie voorsiening 

gemaak word vir tye wanneer die bele gesin saam kan wees nie (Weiss & Liss, 1988). 

Presser (1986) bevind dat vroue wat skofwerk verrig, aansienlik meer staatmaak op 

gesins- of familielede om bulle by te staan met die versorging van kinders. Getroude 

vroue deel boofsaaklik die kinderversorgingsverantwoordelikhede met die kinders se 

vader, terwyl in ongetroude vroue se geval, die oumas die primere ondersteuningsrol in 

kinderversorging speel. 

Skipper et al. (1990) maak melding van skofwerkverpleegsters wat rapporteer 

dat bulle ontevrede is met die boeveelbeid tyd wat bulle saam met bulle kinders kan 

deurbring, vanwee die inbreuk wat skofwerk daarop maak. Ook Monk en F olkard 

(1992) redeneer dat ouers wat aand- of nagskofwerk verrig in werklikheid nie meer 

nie, maar minder tyd saam met bulle kinders spandeer. Sulke ouers mag vind dat daar 

weke verbygaan dat bulle bykans glad nie in interaksie met bulle kinders verkeer nie, 

aangesien die kinders slaap wanneer die skofwerker van die werk af kom en by die 

skool is teen die tyd dat die skofwerker die volgende oggend wakker word. Daar is 

ook aanduidings dat kinders van skofwerkouers swakker op skool presteer as ander 

kinders (veral as beide ouers skofwerkers is), wat aan die afwesigheid van die ouers 

toegeskryfword (Monk & Folkard, 1992). Dit is dus te bevraagteken of die rede wat 

moeders aanvoer, naamlik dat bulle skofte (veral nagskof) werk, om in die dag by bulle 

kinders te kan wees, werklik so voordelig vir die kinders of die moeder is soos wat dit 

op die oog af lyk. Word daar nie dalk van die kinders verwag om stil, eenkant te wees 

en nie die rna te pia wanneer sy bedags wil slaap nie? Meng kinderversorgings

aktiwiteite nie dalk so erg in met die rna se slaap dat sy onvoldoende en swak kwaliteit 

slaap inkry, wat tot chroniese moegbeid en ander gesondbeidsprobleme aanleiding kan 

gee nie? 

Huweliksverboudings 

Vroue vervul egter nie net die rol van moeder in die gesin nie. Hulle is dikwels 

ook deel van 'n paartjie waar bulle 'n metgesel vir bulle eggenoot of kerel is. Daar is 
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heelwat aanduidings in die literatuur dat skofwerk huweliksverhoudings negatief 

affekteer. Vroueskofwerkers voel dat hulle nie voldoende tyd saam met hulle mans kan 

deurbring nie, omdat dit dikwels so uitwerk dat die skofwerker slaap wanneer haar 

eggenoot wakker is. Skofwerk bring ook ander probleme mee, soos chroniese 

moegheid, wat weer paartjies se seksuele verhoudings benadeel. 'n Skofwerker kan 

dikwels sy/haar eggenoot faal as metgesel, veral wanneer die ongewone werksure 

meebring dat die eggenoot sosiale gesellighede saam met vriende aileen moet bywoon. 

Om tyd saam as 'n paartjie deur te bring, beteken gewoonlik dat een lid sy/haar 

lewenspatrone van slaap, eet, ontspanning, ensovoorts, moet wysig (Charles & Brown, 

1981; Monk & Folkard, 1992; Simon, 1990; Skipper et al., 1990; Weiss & Liss, 1988; 

White & Keith, 1990). 

Charles en Brown (1981) maak melding van 'n uitsondering, naamlik dat 

paartjies wat reeds huweliksprobleme ondervind, skofwerk gebruik om verminderde 

kontak en dus ook minder konflik te bewerkstellig. In die meeste .ander gevalle het 

skofwerk egter die degenerasie van huweliksverhoudings in die hand gewerk. 

Skofwerk verlaag egter nie net huweliksgeluk en veroorsaak seksuele probleme nie, 

maar verhoog ook die risiko vir egskeidings aansienlik. Die verklarings wat White en 

Keith (1990) hiervoor aanbied, behels dat skofwerk mense noop om 'n meer 

onafhanklike lewenstyl te handhaaf, wat hulle psigologiese afhanklikheid van hulle 

eggenoot verminder. Skofwerk kan ook gevoelens van jaloesie en vrese van 

ontrouheid tussen huweliksmaats verhoog, sodat hulle vertrouensverhouding skade ly. 

Sosiale Lewe 

Op sosiale gebied blyk dit uit die literatuur dat skofwerk inbreuk maak op 

individue se sosiale lewe, aangesien dit geleenthede vir deelname aan sosiale aktiwiteite 

verminder. Die meeste ontspannings-, sport- en gemeenskapsaktiwiteite vind saans en 

oor naweke plaas, wat beteken dat skofwerkers dit dikwels nie kan meemaak nie, 

vanwee hulle ongewone of ongereelde werksure. Die samelewing is ingestel op mense 

wat normale ure in die dag, vyf dae per week werk en maak nie voorsiening vir 

skofwerkers se behoeftes nie. Skofwerkers se onvermoe om betrokke te raak by die 
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gemeenskap kan daartoe lei dat bulle sosiaal gei:soleerd en vervreemd van bulle 

gemeenskap raak en so dus 'n belangrike netwerk van sosiale ondersteuning verloor 

(Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; Monk & Folkard, 1992; 

Simon, 1990; Skipper et al., 1990). 

Die chroniese moegheid wat skofwerk in vroue se lewens kan meebring, 

affekteer bulle sosiale lewe negatief, omdat bulle nie energie het om aan buitemuurse 

aktiwiteite deel te neem nie (Skipper et al., 1990). Skofwerk maak dit moeilik vir 

individue om tyd te maak om saam met bulle vriende te kuier (Simon, 1990). 

Skofwerkers is geneig om minder vriende te he as werkers wat normale dagwerk 

verrig (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995). Ongetroude 

skofwerkers meen dat bulle min geleenthede het om uit te gaan en potensiele 

lewensmaats te ontmoet. Charles en Brown ( 1981) bemerk dat vroueskofwerkers 

geneig is om vriendskappe by die werk op te bou en met medeskofwerkers uit te gaan. 

Die vorming van 'n werksgemeenskap word dan gesien as 'n strategie om te 

kompenseer vir die inbreuk wat skofwerk op individue se sosiale lewe maak. 

Daar word egter ook melding gemaak dat daar sekere individue is wat skofwerk 

as voordelig beskou, omdat dit aan bulle meer tyd vir hulleself besorg, wat bulle kan 

benut om bulle eie belange nate streef(Simon, 1990). 

W erkstres en Verlaagde Werksbevrediging 

In bulle bespreking van die teoretiese raamwerk waarop die SSI gebaseer is, 

identifiseer Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard en Costa (1995) 'n verdere 

afhanklike veranderlike, naamlik werksbevrediging. Werksbevrediging word egter nie 

as 'n veranderlike in die skematiese voorstelling van bulle konseptuele model ingesluit 

nie, wat die outeur as 'n leemte beskou. 

Dat skofwerk 'n negatiewe impak op werkers se werksbevrediging het en 

verhoogde werkstres, tesame met die risiko vir uitbranding meebring, word deur 

verskeie navorsingstudies gemeld (Bussing, 1996; Coffey et al., 1988; Gordon et al., 
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1986; Kandolin, 1993; Skipper et al., 1990). Weiss en Liss (1988) kom tot die 

gevolgtrekking dat werks- en lewensbevrediging verband bou met die werker se 

motivering om snags te werk. Diegene wat sou verkies om nie snags te werk nie, 

beleef bulle sosiale lewe meer negatief as persone wat snags wil werk. 

In studies met verpleegsters is bevind dat diegene wat roterende skofte werk 

meer werksverwante stres ervaar as verpleegsters op enige ander skofstelsel, 

byvoorbeeld permanente nag-, middag- of dagskof. Dit word toegeskryf daaraan dat 

roterende skofverpleegsters die meeste versteurings ten opsigte van bulle daaglikse 

biologiese ritmes ervaar en telkens met elke verskillende skof met verskillende kollegas 

en pasiente moet werk, sodat bulle moeiliker goeie werksverboudings met kollegas kan 

opbou. Uit hierdie studies bet dit ook geblyk dat verpleegsters tydens nagskof die 

minste werksverwante stres gebad bet, wat verklaar is as 'n gevolg daarvan dat 

verpleegsters se werkstake en -vereistes van skof tot skof verskil. Relatief minder 

werksvereistes word aan verpleegsters op nagskof gestel in vergelyking met ander 

skofte. Aktiwiteitsvlakke in bospitale is aansienlik laer gedurende die nag en 

verpleegsters bet minder kontak (en dus minder konflik) met ander bospitaalpersoneel 

en pasiente (Coffey et al., 1988; Skipper et al., 1990).'n Verdere interessante 

verklaring wat deur Barton, Smith, Totterdell, Spelten en Folkard (1993) aangebied 

word, is dat die meerderbeid permanente nagskofverpleegsters verkies om snags te 

werk om verskeie buisboudelike redes en daarom minder skofwerkverwante probleme 

beleef as roterende skofverpleegsters, waar die meerderbeid nie gekies bet om skofte te 

werk nie, maar dit 'n onvermydelike deel van die beroep is. 

Kandolin (1993) kon geen verskille tussen manlike en vroulike verpleegsters ten 

opsigte van uitbranding en stressimptome vind nie. Skofwerkmoeders bet ook nie meer 

stres as kinderlose skofwerkvroue getoon nie. Daar was dus, volgens die navorser, 

geen aanduiding dat vroueskofwerkers se dubbele rol as moeder en tuisteskepper tot 

boer vlakke van stres en uitbranding lei nie. 
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Skofwerkmotivering 

Skofwerkmotivering kan as instrumenteel of intrinsiek beskou word. Intrinsieke 

skofwerkmotivering is wanneer werkers voel dat hulle skofwerk verrig omdat dit by 

hulle persoonlikheid of lewenstyl pas, terwyl instrumentele motivering verwys na 

werkers se siening dat hulle skofte werk vir die beter finansiele voordele wat dit hied of 

omdat hulle geen ander keuse het nie (Kauppinen-Toropainen & Kandolin, 1986). 

In hulle studie met vroue- en manskofwerkers in Finland, het Kauppinen

Toropainen en Kandolin (1986) bevind dat skofwerkers hoer werksbevrediging ervaar 

het wanneer hulle motivering vir skofwerk intrinsieke elemente ingesluit het. 

Daarteenoor het uitsluitlik instrumentele motivering meer stres- en uitbrandings

reaksies by die skofwerkers tot gevolg gehad. Die resultate van hierdie studie het 

egter, in teenstelling met Kandolin (1993) se bevindings, wel getoon dat 

vroueskofwerkers meer uitbranding beleef as mans. 

Werksverwante Stres 

Coffey et al. (1988) kom tot die gevolgtrekking dat inligting in verband met die wyse 

waarop skofwerk werksverwante stres meebring baie skraps is, veral in die geval van 

vroueskofwerkers. Die skofwerkers se bel ewing van stres is, volgens 'n model in 

Monk en Folkard (1992), die gevolg van drie basiese areas van stres, naamlik die 

"circadian system" (' n mens se biologiese ritmes ), slaap en sosiaal-huishoudelik. 

Hierdie drie areas word as interafhanklik beskou, wat beteken dat stres in een area ook 

stres in ander areas kan meebring, sodat die skofwerker spanning beleef. Ten einde vry 

te wees van stres, moet al drie areas goed funksioneer. Dit is egter 'n onbereikbare 

ideaal en die meeste skofwerkers probeer om 'n balans te handhaaf, sodat daar nie een 

area is wat gekortwiek word deur onhanteerbare hoe stresvlakke nie. 'n Skematiese 

voorstelling van die model verskyn in Figuur 2.2, aangehaal uit Monk en Folkard 

(1992, p.26). 
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Fiwur 2.2: 'n Skematiese model van die drie interafbanklike faktore wat 

skofwerkspanning veroorsaak (Monk & Folkard, 1992, p.26) 

Moderatorveranderlikes 

Die literatuur toon aan dat die meeste werkers skofwerk as nadelig beleef en dit 

bloot tolereer. Daar is selfs diegene wat uit hulle bepaalde beroep bedank, omdat hulle 

nie skofwerk kan hanteer nie. Tog is daar heelwat navorsingstudies wat daarvan 

melding maak dat 'n minderheid werkers wei verkies om skofwerk te verrig (Barton, 

1994; Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; Hanna, 1993; 

Presser, 1986; Simon, 1990; White & Keith, 1990). In Barton, Spelten, Totterdell, 

Smith, Folkard en Costa (1995) se konseptuele model van skofwerk word hierdie 

vanaste in werkers se toleransie met betrekking tot skofwerk toegeskryf aan 

individuele verskille tussen skofwerkers. Die moderatorveranderlikes, waarvoor 

voorsiening gemaak is in die SSI, word in drie kategoriee gegroepeer, naamlik 

individuele verskille, wat demografiese inligting soos geslag en ouderdom insluit, 

persoonlikheidstipes en hanteringstrategiee. 
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Individuele Verskille 

Ouderdom 

Werkers se toleransie vir skofwerk verander soos wat hulle ouer word. Dit blyk 

dat skofwerk toenemende nadelige effekte op werkers se gesondheid het, soos wat 

hulle ouer word, met die kritiese ouderdom tussen 40 en 50 jaar. Die mens se 

biologiese ritmes, insluitend die slaap/wakkersiklus, verloor baie van hulle 

buigsaamheid en aanpasbaarheid met toenemende ouderdom. Mense se slaappatrone 

verander dus soos hulle ouer word. Ouer mense se slaap is korter, baie ligter en kan 

dus makliker onderbreek word. Verder is ouer mense meer geneig om as dagmense 

(met ander woorde hulle staan soggens vroeg open gaan saans vroeg slaap) getipeer te 

word, vanwee die feit dat hulle hulle biologiese aktiwiteitshoogtepunt ongeveer twee 

ure voor jonger mense bereik. Dit lei dan daartoe dat ouer mense dit moeiliker vind om 

skofwerk te tolereer (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; 

Hanna, 1993; Morehouse, 1995; Spelten et al., 1995). 

Geslag 

Daar is min bestaande literatuur oor die invloed van geslag op individue se 

aanpassing by skofwerk (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; 

Harma, 1993). 'n Studie deur Heermann en Nachreiner (1995) oor polisiemanne en 

vroue kon geen verskille in die effek van skofwerk met betrekking tot geslag vasstel 

nie. Hulle het bevind dat mans en vroue wat dieselfde werk verrig, dieselfde skofte 

werk en aan dieselfde werksomstandighede blootgestel is, nie verskillend geaffekteer 

word deur skofwerk nie. Selfs nie eens die teenwoordigheid van kinders in die werkers 

se huishoudings het die bevinding be1nvloed nie. Die teenwoordigheid van kinders het 

egter die huishoudelike werkslading, veral vir vroue, verhoog. Daar is wei duidelike 

verskille tussen mans en vroue gevind met betrekking tot die hoeveelheid 

huishoudelike verpligtings. Veral vroue met kinders het hoer stresvlakke gerapporteer, 

wat toegeskryf is aan hulle dubbele las as beroepsvroue en tuisteskeppers. 
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Soortgelyke bevindings word ook deur Barton, Spelten, Totterdell, Smith, 

Folkard en Costa (1995) en Hanna (1993) gemeld, naamlik dat daar nie verskille 

tussen manlike en vroulike skofwerkers ten opsigte van hulle gesondheid vasgestel kon 

word nie. Vroue raak egter makliker moeg en gei'rriteerd, wat waarskynlik aan hulle 

dubbele rol as werker en tuisteskepper toegeskryf kan word. Daar is dan ook wei 

aanduidings dat vroueskofwerkers met klein kindertjies meer moegheid en 

slaapversteurings kan ondervind as kinderlose vroue. Verskille tussen mans en vroue 

wat skofwerk verrig, moet dus eerder aan sosiale en huishoudelike druk as aan 

biologiese verskille toegeskryf word. 

Daarteenoor het Oginska et al. (1993) in hulle studie met hyskraanoperateurs 

bevind dat vroueskofwerkers meer psigoneurotiese simptome, chroniese moegheid en 

spysverterings- en bloedsomloopprobleme as mans toon. Die vroue het meer gereeld 

klagtes oor hulle gesondheid gehad en het meer dikwels dokters besoek. Tog was die 

vroue minder geneig as mans om hulle skofwerk te bedank. 

Motivering 

Die mate van verbintenis wat skofwerkers teenoor hulle werk openbaar, is 

volgens Harma (1993) die belangrikste individuele faktor wat 'n rol speel in 

skofwerktoleransie. Skofwerkers wat gemotiveerd is en hulleself verbind tot hulle 

werk, toon groter bereidwilligheid om hulle lewens, en veral hulle slaapgewoontes, by 

hulle ongewone werksure aan te pas. 

Redes vir Skofwerk 

Die meerderheid mense wat skofte werk, verkies dit rue so rue, maar die 

skofwerk wat hulle moet verrig, is 'n vereiste wat saam met die bepaalde beroep 

gekom het (Simon, 1990). White en Keith (1990) dui aan dat die meeste skofwerkers 

eerder voorkeur aan normale dagwerk sou gee. Dit blyk verder dat skofwerk vir 

sommige vroulike werkers die enigste altematiefnaas werkloosheid is (Presser, 1986). 

Volgens Barton (1994) is nagskofwerk elke paar weke 'n onvermydelike en 
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noodsaaklike las vir roterende skofverpleegsters. Mense wat skofwerk moet verrig, 

sonder dat hulle 'n keuse daarin het, is meer geneig om probleme as gevolg van 

skofwerk te ondervind, vanwee konflik tussen hulle werksure en hulle individuele 

behoeftes. 

Tog is daar heelwat studies wat bevind dat 'n minderheid werkers wel verkies om 

skofwerk te verrig. Die algemeenste voordele wat deur diegene ten gunste van 

skofwerk vermeld word, is dat skofwerk vir hulle beter finansiele vergoeding inhou as 

gewone dagwerk, of dat dit reelings met betrekking tot die versorging van kinders 

(veral voorskoolse kinders) vergemaklik of verbeter (Presser, 1986; Simon, 1990; 

White & Keith, 1990). Skofwerk hied aan sekere individue die geleentheid om 6fhulle 

huishoudelike- en gesinsverantwoordelikhede beter te akkommodeer 6f dit te ontduik 

(Weiss & Liss, 1988). Ander redes vir die voorkeur aan skofwerk is die gerieflikheid 

wat dit aan studente hied wat deeltyds moet studeer en deeltyds moet werk. Dit kan 

ook meer gerieflik wees vir mense wat hulleself tipeer as nagmense (Simon, 1990; 

Weiss & Liss, 1988). Barton, Smith, Totterdell, Spelten en Folkard (1993) meld dat 

sekere verpleegsters skofte werk wat in ooreenstemming met hulle eggenote s'n is, 

sodat die paartjie meer tyd saam kan spandeer. 

Persoonlikheidsfaktore 

Mense se biologiese ritmes verskil van mekaar. Sommiges word getipeer as 

dagmense en ander as nagmense. Dagmense voel byvoorbeeld beter in die oggende en 

gaan gewoonlik saans vroeg slaap. Daarteenoor is nagmense meer geneig om later te 

gaan slaap en voel hulle meer op hulle stukke later in die dag. Navorsingstudies wat 

deur Harma (1993) gemeld word, toon aan dat dagmense se biologiese aanpassing by 

skofwerk swakker en hulle toleransie vir skofwerk daarom laer is as nagmense s'n. 

Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard en Costa (1995) is van mening dat daar 

nog nie voldoende getuienis in die literatuur is dat nagmense beter langtermyn

toleransie met betrekking tot skofwerk openbaar nie. 
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'n Ander persoonlikheidsfaktor wat in verband met skofwerk gebring word, is 

introversie teenoor ekstroversie. Introverte is mense wat hulle meer sosiaal isoleer, 

terwyl ekstroverte meer sosiaal is. Daar is aanduidings dat ekstroverte biologies 

makliker aanpas by skofwerk as introverte (Harma, 1993; Iskra-Golec, Marek & 

Noworol, 1995). 

Iskra-Golec et al. (1995) kom tot die gevolgtrekking dat 'n kombinasie van 

neurotisisme en lomerigheid by skofwerkers saam hulle gesondheid meer nadelig 

be1nvloed, terwyl buigsaamheid en ekstroversie weer moegheid, swak gesondheid en 

slaapversteurings teewerk. Persoonlikheidsfaktore is dus geneig om mekaar te versterk 

of teen te werk as moderators ten opsigte van skofwerktoleransie. 

Gebruik van Hanteringstrategiee 

Daar is min studies oor hoe individue skofwerk hanteer en die navorsing wat wel 

bestaan, is geneig om die klem op die ontwikkeling van slaapstrategiee te plaas 

(Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995). Verskeie hantering

strategiee is wei al in die literatuur ge1dentifiseer wat skofwerkers se aanpassing by 

skofwerk verbeter, byvoorbeeld goeie eet- en slaapgewoontes, goeie tydsbeplanning 

met betrekking tot kontak met helder omgewings- of kunsmatige lig en fisiese 

oefening. Werkers wat liggaamlik fiks is se toleransie vir skofwerk is hoer. Fisiese 

fiksheid bevorder die kwaliteit van slaap, die spoed waarmee 'n werker na skofwerk 

herstel, asook algemene gesondheid en dit verminder lomerigheid. Groter 

buigsaamheid met betrekking tot slaapgewoontes en beter vermoe om lomerigheid te 

oorkom, verhoog ook skofwerkers se toleransie vir skofwerk (Harma, 1993). 

Kandolin (1993) het in 'n studie met verpleegsters bevind dat diegene met 

aktiewe hanteringstrategiee, soos om te gesels met 'n vriend oor die skofwerksituasie, 

laer stresvlakke getoon het in vergelyking met verpleegsters wat passiewe strategiee, 

soos die gebruik van alkohol, aangewend het. Dirkx (1993) het bevind dat permanente 

nagskofverpleegsters, wat 'n groter aantal nagte (vyf tot agt) na mekaar werk, meer 

aktiewe hanteringstrategiee gebruik om stres te verminder as verpleegsters wat min 
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( een tot vier) nagskofte in 'n ry werk. Die wat meer nagte aanmekaar werk, het ook 

meer sigarette gerook en meer alkohol verbruik. Verder maak Dirkx melding dat byna 

al die verpleegsters in sy studie staatgemaak het op sosiale ondersteuning van hulle 

eggenote ofkerels om hulle stresvlakke te verminder en skofwerk beter te hanteer. 

Lokus van Kontrole 

Werkers se lokus van kontrole is ook in verband gebring met hulle toleransie vir 

skofwerk. Lokus van kontrole verwys na mense se algemene verwagtings met 

betrekking tot die bron van kontrole oor gevolge, belonings en versterkings en daar 

word onderskei tussen interne en eksterne bronne van kontrole. Persone met 'n interne 

lokus van kontrole glo dat hulle eie gedrag en bydraes die uiteindelike gevolge bepaal, 

terwyl 'n eksterne lokus van kontrole verwys na mense se houding dat hulle uitgelewer 

is aan invloede buite hulle beheer. Werkers met 'n interne lokus van kontrole is meer 

geneig om beheer oor hulle werk te probeer uitoefen, byvoorbeeld ten opsigte van 

werkskedules, doelstellings, beleidsbesluite, werksomstandighede, ensovoorts. 

Dit wil voorkom ofwerkers se lokus van kontrole 'n belangrike rol kan speel as 

moderator in skofwerkverwante probleme ten opsigte van slaap, gesondheid en werks

en sosiale lewe, aangesien dit die skofwerkers se persepsies en bantering van sulke 

probleme bepaal. So byvoorbeeld behoort skofwerkers met 'n interne lokus van 

kontrole beter te presteer in hulle werk, omdat hulle glo dat hulle harde werk en 

prestasies belonings in die hand sal werk. Hulle sal waarskynlik ook minder slaap- en 

gesondheidsprobleme ondervind, omdat hulle meer selfregulerende aksies sal 

onderneem om sulke probleme te voorkom of te beheer. Hulle behoort verder moeite 

te doen om meer inligting in verband met wyses om die negatiewe impak van skofwerk 

teen te werk, te bekom (Smith, Spelten & Norman, 1995). 

Weerbaarheid 

Wedderburn (1995) het in 'n studie met manlike en vroulike skofwerkers in 'n 

elektroniese fabriek en 'n sintetiese tekstielfirma die verband tussen menslike 
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weerbaarheid ("hardiness") en aanpassing by skofwerk ondersoek. Weerbaarheid word 

in drie komponente opgedeel, naamlik kontrole, verbintenis ("commitment") en 

uitdaging ("challenge"). Die navorser redeneer dat 'n interne lokus van kontrole waar 

die werkers glo hulle is in beheer van hulleself, tesame met 'n positiewe verbintenis tot 

hulle werk, asook die eksplorasie van hulle omgewing en toegang tot hulpbronne vir 

beter streshantering, meer positiewe aanpassing by skofwerk tot gevolg sal he. 

Wedderburn vind dan wel dat weerbaarheid werkers help in die hantering van 

skofwerkverwante stres en probleme en kom tot die gevolgtrekking dat weerbaarheid 

'n bruikbare middel is om die probleme van skofwerkers en moontlike oplossings 

daarvan te ondersoek. 

Outonomie 

Soortgelyke bevindings word in Bussing ( 1996) se studie met verpleegsters, wat 

skofwerk verrig, bespreek. Die belangrikheid van werkers se outonomie en dus beheer 

oor werkskedules word beklemtoon. Outonomie ten opsigte van werkskedulering 

funksioneer as 'n hanteringsmeganisme teen die negatiewe impak van skofwerk op die 

welstand en gesinslewe van werkers en is ook 'n hulpmiddel in doelwitbeplanning en 

besluitnemingsprosesse. 

Algemene Veranderlikes 

In 'n studie oor die impak van skofwerk op werkers se lewens is dit belangrik om 

inligting in verband met die kenmerke van die betrokke skofstelsel, wat bestudeer 

word, in te win. Dit sluit inligting in soos die tydsduur en volgorde van skofte, die 

frekwensie en organisasie van skofte en die mate van buigsaamheid in die rotering van 

die skofte. Ook inligting in verband met die werkskonteks, soos die plek, tipe werk, 

posbenaming, posisie in die organisasie en gevoelens oor die werkslading by 

verskillende skofte, behoort in ag geneem te word (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, 

Folkard & Costa, 1995). 
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Skofstelselontwerp 

Navorsing wat die verband tussen skofwerk en werksverwante stres ondersoek, 

toon aan dat die tipe skofstelselontwerp een van die belangrikste faktore is wat stres en 

uitbranding onder verpleegsters meebring (Coffey et al., 1988). Om hierdie rede is daar 

dan heelwat navorsingstudies ondemeem om te bepaal watter tipe skofstelsel die 

minste ontwrigting en probleme in skofwerkers se lewens meebring (Barton, 1994; 

Barton, Spelten, Totterdell, Smith & Folkard, 1995; Coffey et al., 1988; Dirkx, 1993; 

Knauth, 1993; Totterdell et al., 1995). 

Die gevolgtrekking waartoe gekom is, is dat daar nie iets soos 'n optimale of 

ideale skofstelsel bestaan nie, maar dat al die verskeie soorte skofstelsels voor- en 

nadele het (Barton, Spelten, Totterdell, Smith & Folkard, 1995; Knauth, 1993). 'n 

Heersende debat in die literatuur handel dan oor watter skofstelselontwerp, naamlik 'n 

permanente nagskofstelsel of 'n roterende skofstelsel, die voordeligste vir die werkers 

is (Barton, 1994; Barton, Spelten, Totterdell, Smith & Folkard, 1995; Dirkx, 1993; 

Knauth, 1993). 

Roterende Skofstelsels 

Voorstanders van 'n roterende skofstelsel, waar werkers slegs 'n paar van 

dieselfde skofte werk (byvoorbeeld nagskof), voordat hulle na 'n ander skof verander 

(byvoorbeeld oggendskof), redeneer dat hierdie skofstelselontwerp die ontwrigting van 

werkers se daaglikse biologiese ritmes en sosiale lewe tot 'n minimum beperk en 

werkers so help om chroniese slaapagterstande te vermy (Barton, Spelten, Totterdell, 

Smith & Folkard, 1995; Knauth, 1993). Morehouse (1995) en Knauth (1993) beveel 

dan 'n vinnige, kloksgewyse vorentoe rotering van skofte aan waar skofveranderings 

van oggenskof na middagskof, na nagskof plaasvind, wat interne desinchronisasie 

minimaliseer. Nagskofwerk behoort tot 'n minimum beperk te word. Sodoende word 

'n konteks geskep waarin werkers skofwerk beter kan tolereer. 
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Permanente N agskofstelsels 

Daarteenoor argumenteer diegene ten gunste van permanente nagskofstelsels dat 

deur permanent nagskof te werk, aanpassing by 'n nagtelike roetine maksimaal 

plaasvind en die ontwrigting van mense se daaglikse biologiese ritmes dus verminder 

word deur 'n groter aantal opeenvolgende nagskofte te werk (Barton, 1994; Totterdell 

et al., 1995). 

Coffey et al. (1988) kom tot die gevolgtrekking dat skofwerk aanvanklik 'n 

invloed op permanente nagskofverpleegsters se werksprestasie het, maar dat met 

verloop van tyd hierdie verpleegsters beter aanpas by hulle werkskedule, omdat hulle 

altyd dieselfde skofure werk. Roterende skofverpleegsters se werkskedule verander 

voortdurend, sodat hierdie verpleegsters van die geleentheid ontneem word om hulle 

liggaamsritmes by die skofwerkstelsel aan te pas, wat weer 'n nadelige effek op hulle 

werksprestasie het. 

Barton (1994) het in haar navorsingstudie bevind dat die permanente nagskof

verpleegsters nie meer persoonlike ontwrigting as die roterende skofverpleegsters 

gerapporteer het nie. Inteendeel, die permanente nagskofverpleegsters het minder 

gesondheids-, slaap-, sosiale en huishoudelike klagtes as die roterende 

skofverpleegsters gehad. Verpleegsters op die permanente nagskofskedule, wat self die 

besluit geneem het om snags te werk, het die minste klagtes in verband met skofwerk 

gehad. Die implikasies hiervan, meen Barton (1994), is dat 'n permanente 

nagskofstelsel nie noodwendig 'n meer skadelike uitwerking op mense se welstand en 

gesondheid het nie en, in vergelyking met roterende nagskofwerk, selfs minder 

probleme tot gevolg het, veral as die betrokke persone self besluit het om net snags te 

werk. W anneer mense egter verplig word om op 'n roterende basis nagskof te werk, 

sonder dat hulle 'n keuse daarin het, is hulle geneig om meer probleme as gevolg van 

nagskofwerk te ondervind, vanwee konflik tussen hulle werksure en hulle individuele 

behoeftes. 
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Skofwerk in Suid-Afrika 

Inleiding 

Daar is wetmg literatuur oor skofwerk in die Suid-Afrikaanse konteks 

beskikbaar. Dit blyk egter dat skofwerk ook in Suid-Afrika aan die toeneem is, veral in 

die industriele sektor in 'n poging om produksiekostes te beperk deur masjiene 

maksimaal te benut en dus 24 uur per dag te beman (Adler, 1991). Een van die min 

Suid-Afrikaanse bronne wat vroueskofwerkers insluit, wat die outeur kon opspoor 

(beha1we haar eie studie met swart vroueskofwerkers, wat as naaldwerkmasjien

operateurs in 'n fabriek in Pretoria gewerk het (DeWaard, 1996)), was Adler (1991) 

se navorsing met skofwerkers in die motorband- en rubberindustrie. 

Wetgewing in verband met Skofwerk 

Tot in 1983 is vrouewerkers in Suid-Afrika volgens wetgewing nie toegelaat om 

nagskof te werk nie, tensy vrystelling ontvang is van die Departement van Arbeid. 

Hierdie beskermende wette het die dubbele rol wat vroue as werker en moeder moet 

vertolk, in ag geneem. Die beskern1ing van vrouewerkers is egter as onnodig, 

konserwatief en beperkend gesien en is in 1983 herroep met die uitvaardiging van die 

Wet op Basiese Werksvoorwaardes. Dit blyk 'n uitvloeisel te wees van die Europese 

sienswyse dat beskermende wette eintlik teen vrouewerkers diskrimineer en 

daarteenoor klem plaas op individue se reg om 'n werk te kies in terme van hulle eie 

individuele vermoens. Die afskaffing van beskerming vir vrouewerkers in Suid-Afrika 

het weinig teenkanting ontlok (Adler, 1991). 

Redes vir Skofwerk 

Verreweg die meeste swart vroueskofwerkers in die outeur se studie het 

aangedui dat hulle ontevrede voel oor nagskofwerk (De Waard, 1996). Ook Adler 

(1991) meld dat die meerderheid werkers verkies om nie skofwerk te verrig nie, 

aangesien hulle skofwerk as fisies uitputtend ervaar en moeilik daarby aanpas. 
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Ten spyte van werkers se klagtes oor die nadele van skofwerk, het Adler (1991) 

bevind dat bulle tog steeds aanhou om skofte te werk, vanwee die boer finansiele 

vergoeding wat daarmee gepaardgaan. 

Selfs in die moderne eeu waann ons leef, glo mense steeds in die geykte 

stereotipiese geslagsrolle: Die man is die broodwinner wat werk om in die finansiele 

behoeftes van sy gesin te voorsien, terwyl die vrou se plek by die huis is, waar sy 

verantwoordelik is vir die huistake en die versorging van kinders (Adler, 1991; Green 

& Russo, 1993; Shipley & Coats, 1992). Die lewensrealiteit waarin die mens homlhaar 

bevind, lyk egter heel anders. Adler (1991) toon aan dat daar toenemend swart families 

in die stede, sowel as op die platteland is, wat enkelouergesinne is, waar die vroue die 

vernaamste broodwinners is. Uit die outeur se eie studie het dit geblyk dat hoewel die 

meeste vroue getroud was, die meerderheid vroue steeds aangedui het dat bulle die 

broodwinner in die gesin is. Heelwat het dan ook gemeld dat bulle man of kerel ten tye 

van die studie werkloos was (DeWaard, 1996). 

Dit blyk 'n toenemende tendens te wees dat vroue gedwonge voel om die 

arbeidsmark te betree, ten einde hulleself en bulle kinders finansieel te kan onderhou. 

In Suid-Afrika met sy hoe werkloosheidsyfer, voel baie swart vroue verplig om 

skofwerkberoepe te verrig, aangesien daar geen ander werk beskikbaar is nie (Adler, 

1991). Die fabriek waar die outeur haar studie gedoen het, het geen keuse aan swart 

vroue-operateurs gebied ten opsigte van nagskofwerk nie. Inteendeel, die nagwerk was 

'n verpligte deel van die beroep (DeWaard, 1996). Die feit dat vroue in Suid-Afrika 

moet werk en selfs skofwerk moet verrig, het egter geen verandering in die tradisionele 

rolverdeling volgens geslag meegebring nie, met die gevolg dat nie net vroue nie, maar 

ook bulle gesinne daaronder ly (Adler, 1991; Beutell & Greenhaus, 1983). 

Die Impak van Skofwerk 

Adler (1991) kom tot die gevolgtrekking dat die meeste werkers so ontevrede is 

met skofwerk dat bulle dit verwerp. Die werkers meen dat skofwerk bulle slaap en 

gesondheid ernstig benadeel, asook bulle sosiale en huishoudelike lewe ontwrig. 
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Skofwerk meng verder in met hulle verpligtings as ouers wat tot nadeel van hulle 

kinders strek. Dit blyk dan ook dat skofwerkers se gesinne teen skofwerk gekant is. 

Die swart vroueskofwerkers in die outeur se eie studie het vanwee nagskofwerk die 

meeste probleme in hulle sosiale lewe, naamlik 'n gebrek aan ontspanning en die 

geleentheid om familie te besoek, en in hulle persoonlike lewe ten opsigte van 

lewensbevrediging ervaar. Verder het aan die lig gekom dat nagskofwerk ontwrigting 

in die swart vroue se fisiese en emosionele lewe, asook in hulle betrokkenheid by hulle 

kinders en huishoudings, meebring (De Waard, 1996). 

Reistyd 

Skofwerkers spandeer meer tyd as mense wat normale dagwerk verrig om werk 

toe en terug te reis, aangesien publieke vervoer hoofsaaklik ingestel is op mense wat 

normale dagure werk. Daar word onvoldoende voorsiening gemaak vir skofwerkers se 

behoeftes aan publieke vervoer. Die swart vroueskofwerkers in die outeur se studie het 

hoofsaaklik van taxi-vervoer gebruik gemaak gedurende die week wat hulle nagskof 

werk. Slegs twee het aangedui dat hulle privaatvervoer werk toe en terug het (De 

Waard, 1996). Dit is dan 'n sprekende voorbeeld van die tendens wat in Suid-Afrika 

bestaan, naamlik dat blouboordjiefabriekswerkers hoofsaaklik afhanklik is van publieke 

transport om werk toe en terug te reis. Skofwerkers, vanwee hulle ongewone 

werksure, word veral gekonfronteer met probleme van die ondoeltreffende publieke 

vervoerstelsel in Suid-Afrika, soos onveilige en onbetroubare vervoer, veral in die nag 

aan die einde van nagskofte. Fabrieke doen ook nie, volgens Adler (1991), moeite om 

vervoerreelings te trefvir skofwerkers nie. 

Die Ianger reistyd as gevolg van hierdie vervoerprobleme, lei tot 'n verlenging in 

skofwerkers se werksdag, wat dus inbreuk maak op die hoeveelheid tyd beskikbaar vir 

slaap. Skofwerkers slaap nie net minder met 'n laer slaapkwaliteit as normale 

dagwerkers nie, maar navorsing toon aan dat skofwerkers in Suid-Afrika minder slaap 

as skofwerkers in ander Iande. In die geval van vroueskofwerkers, meng hulle 
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huishoudelike verpligtings nog verder in met hulle slaaptyd (Adler, 1991). In die 

outeur se studie het die meerderheid swart vroue aangedui dat hulle slegs tussen drie 

tot vyf ure per dag gedurende die week van nagskof slaap, terwyl die meeste tussen ses 

tot agt ure ofmeer per nag geslaap het gedurende die dagskofweek (DeWaard, 1996). 

'n Ander studie in Adler (1991) het gevind dat skoonmaaksters wat snags werk, slegs 

'n gemiddeld van 4,6 uur per dag slaap. Dit is kommerwekkend hoe min slaap 

vroueskofwerkers inkry en die probleme wat daarmee gepaardgaan, soos uitputting, 

chroniese moegheid, irritasie en ander gesondheidsprobleme, is dus verstaanbaar. Die 

lewenskonteks waarin baie swart skofwerkers hulle in die ''townships" bevind, wat 

gekenmerk word deur oorbevolking, geraas, gebrek aan privaatheid en lewensruimte, 

as gevolg van die beknopte spasie binne en tussen die wooneenhede (wat dikwels niks 

meer as plakkershutte van sinkplaat is nie ), lei nie net tot verminderde slaap nie, maar 

benadeel ook werkers se slaapkwaliteit (Adler, 1991). 

Sosiale Lewe 

Wat betref die sosiale impak wat skofwerk op mense se lewens het, blyk dit dat 

skofwerk ook in Suid-Afrika, net soos oorsee, nadelige effekte het op werkers se 

ontspanningstyd en gesins- en vriendskapsverhoudings. Skofwerkers het minder tyd vir 

ontspanning, soos televisiekyk of om saam met vriende te kuier en het gevolglik ook 

minder vriende (Adler, 1991; DeWaard, 1996). 

Gesinslewe 

Die meeste werkers voel dat skofwerk inbreuk maak op hulle 

verantwoordelikhede teenoor hulle eggenote en kinders (Adler, 1991; De Waard, 

1996). In 'n Suid-Afrikaanse studie, waarvan Adler (1991) melding maak, meen 

vroueskofwerkers dat hulle seksuele verhoudings met hulle mans skade lei, omdat hulle 

dikwels te moeg is vir seks, wat weer konflik in hulle verhoudings kan meebring. Dit 

blyk dan dat hulle mans dikwels as gevolg hiervan onwillig is dat hulle eggenote skofte 

werk. 
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Soos reeds aangedui is, behou vroue steeds hulle primere rol as tuisteskeppers, 

ten spyte van die skofwerk wat hulle moet verrig en daar is gevind dat vroue 

disproporsioneel meer huistake moet verrig as mansskofwerkers (Adler, 1991; De 

Waard, 1996). Swart vrouewerkers in Suid-Afrika doen ongeveer vyfure huiswerk per 

dag en tesame met die nege ure by die werk, plus die reistyd tussen die werk en die 

huis, bring dit die totale duur van hulle werksdag te staan op ongeveer 17 uur uit die 

24 (Adler, 1991). 

Vroue wat werk word ook steeds primer verantwoordelik gehou vir die 

versorging van kinders en dit blyk dat meer vroue- as mansskofwerkers, wanneer hulle 

van die werk af by die huis kom, na die kinders moet omsien. Kinderversorgings

fasiliteite is baie beperk in die swart gemeenskappe en vrouewerkers is verplig om eie 

reelings te tref en om staat te maak op hulle familielede of informele netwerke in die 

''townships" om hulle kinders op te pas wanneer hulle by die huis is. Noodgevalle, soos 

kinders wat siek word, bly die moeder se verantwoordelikheid, selfs al is hulle 

skofwerkers en die vaders nie. Daar rus dus 'n swaarder las op Suid-Afrikaanse vroue 

wat skofwerk verrig, vanwee al hulle bykomende gesinsverpligtings (Adler, 1991). 

Werkers voel dan ook dat hulle vanwee skofwerk onvoldoende betrokke is by die 

opvoeding en ontwikkeling van hulle kinders. Skofwerk word as een van die bydraende 

oorsake beskou van die ontwrigting en verbrokkeling van swart gesinstrukture wat 

besig is om in Suid-Afrika plaas te vind. Dit, tesame met die gebrek aan ouerlike 

outoriteit, word gei:dentifiseer as faktore wat deels verantwoordelik is vir die hoe 

misdaad-, jeugmisdaad- en geweldsyfers (Adler, 1991). 

Die gevolgtrekking waartoe Adler (1991, p. 83) kom, is: " ... the effects of shift 

work, interacting with the general poverty of black society in South Africa, imposes a 

harsher burden on shift workers." 
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Evaluering van die Konseptuele Model en Bestaande Literatuur oor Skofwerk 

Die grootste probleem met die bestaande konseptuele model en literatuur in 

verband met skofwerk is dat dit hoofsaaklik lineere beskrywings van die gevolge wat 

skofwerk vir individuele werkers inhou, bevat. Daar word bykans uitsluitlik op die 

individuele skofwerker gefokus en die impak van skofwerk op die verskillende roUe 

wat die persoon in sy lewe moet vervul. In die instansies waar die skofwerker se gesin 

wei in ag geneem word, word daar slegs met 'n eenrigting oorsaak-gevolg-bril gekyk 

na die verskillende areas van die skofwerker se gesinslewe wat nadelig deur sy/haar 

skofwerk gea:ffekteer word (Brophy, 1993). Die moontlikheid dat skofwerkers se 

groter afwesigheid van die huis 'n vorm van aanpassing kan wees, deurdat hulle 

byvoorbeeld eskalerende gesinskonflik daardeur vermy, word nie deur navorsers 

ondersoek nie (Weiss & Liss, 1988). 

Die oorgrote meerderheid navorsing behels kwantitatiewe studies waarin die 

verskillende effekte van skofwerk op die werker se lewe ondersoek word. Dit het 

daartoe gelei dat 'n magdom van moontlike negatiewe gevolge wat skofwerk vir 

werkers en hulle gesinne kan inhou, geidentifiseer is. Verklarings wat vir die nadelige 

impak van skofwerk op werkers en veral vrouewerkers se lewens aangebied word, hou 

hoofsaaklik verband met verhoogde stres of spanning wat deur werkers se ontwrigte 

biologiese liggaamsritmes en die dubbele rol van die vrou as tuisteskepper en moeder, 

naas haar beroep, veroorsaak word. Navorsers poog om alle bevindings te reduseer en 

aan te pas, sodat dit inpas by hierdie verklarings. Die verklarings verskaf egter 

ontoereikende verduidelikings vir die wye variasie wat vroue, met betrekking tot hulle 

toleransie vir skofwerk, toon. V ariasies word bloot toegeskryf aan individuele 

verskille, maar daar word in geen diepte ingegaan wat presies hierdie individuele 

verskille behels nie. Die rol wat die skofwerker se interpersoonlike verhoudings en die 

groter sisteme waarvan sy deel is, speel in haar toleransie vir skofwerk word heeltemal 

buite rekening gelaat. 

Selfs die oplossings wat in die literatuur aangebied word om die negatiewe impak 

van skofwerk te verminder, fokus eensydig op die implimentering van verbeterde 
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skofstelselontwerpe wat werkers se lewens rninimaal ontwrig. Alternatiewe, 

byvoorbeeld die verligting van die gesosialiseerde verwagtings en eise wat die 

samelewing op vrouewerkers plaas vanwee hulle dubbele rol en beter voorsiening in 

hulle behoeftes deur die samelewing, word nie ondersoek nie (Morehouse, 1995). 

Die beskrywings en verklarings wat in die literatuur gegenereer is, is dus baie 

staties, reduksionisties en herhalend en dra weinig by tot insig in die verskillende 

sisteemprosesse en patrone van interaksie wat meewerk in die skofwerker se lewe 

(Brophy, 1993). Die beskrywings ontbreek aan rykheid en kompleksiteit en die Ieser 

ontwikkel nie daardeur 'n begrip vir die mens se ervarlng van skofwerk as deel van sy 

lewe nie. 

'n Ernstige leemte in die bestaande navorsing is dat die wedersydse bei:nvloeding 

van skofwerk en gesinsverhoudings op mekaar misgekyk word. Die klem val op hoe 

werkskedules gesinsverhoudings bei:nvloed ( dus lineer) en die sirkulariteit van die 

situasie, naamlik dat die gesinskaraktertrekke en -verhoudings ook werkskedules 

affekteer, word uit die oog verloor (White & Keith, 1990). 

Op grond van Auerswald (1990) se onderskeiding tussen megologiese en 

ekologiese realiteit kan die bestaande literatuur geklassifiseer word as 'n megologiese 

beskrywing van skofwerk. Hierdie meganistiese beskrywings van die effek van 

skofwerk kan dus getipeer word as: "objectivist, centripetally reductionistic, dualistic 

and hierarchical. It uses concepts oflinear time and linear causality" (Auerswald, 1990, 

p. 28). Ten einde verskynsels te kan verstaan, word dit in 'n meganistiese realiteit in 

dele opgebreek en deur die afsondelike delete analiseer, word geglo, sal die mens 'n 

beter begrip van die fenomeen wat bestudeer word, ontwikkel (Auerswald, 1990). Die 

konseptuele model en literatuur in verband met skofwerk is 'n sprekende voorbeeld 

van hierdie proses van meganistiese navorsing, waarin die lewe van die skofwerker in 

kompartemente opgedeel en die impak van skofwerk op elke afsonderlike deel 

bestudeer word. 



38 

Mense beleef egter nie hulle werk en gesinslewe in megologiese terme nie, maar 

ekologies in terme van konneksies of verbintenisse in 'n verhoudingsdomein. Die 

ekologiese realiteit van menslike ervaring word gekarakteriseer as: "monistic, 

relativistic, centrifugally, creative, patterned, emergent, connectionist, and 

evolutionary" (Auerswald, 1990, p. 29). Van ekologiese beskrywings oor die mens se 

belewing van skofwerk is daar in die literatuur egter weinig sprake. 

Die outeur wil aanvoer dat daardie werkers wat in die literatuur aangedui word 

as dat hulle verkies om skofwerk te verrig, terwyl ander skofwerk so negatief ervaar 

dat hulle dit nodig vind om hulle werk te bedank, met baie meer komplekse sistemiese 

prosesse te doen het en dit kan nie bloot aan individuele verskille, karaktertrekke of 

hanteringstrategiee toegeskryf word nie. Geen poging is tot dusver aangewend om 'n 

metaperspektief op skofwerk in vroue se lewens te kry nie. Daarmee word bedoel om 

na 'n hoer vlak van abstraksie te beweeg en die patrone vanuit die wyer suprasisteme 

(byvoorbeeld die samelewingsorganisasie en -struktuur) waarbinne dit figureer, te 

beskryf en so 'n beter insig in die groter prosesse wat aan die werk is, te verkry. 

Die huidige studie wil dan juis hierdie leemte in die bestaande literatuur oor die 

implikasies van skofwerk aanspreek. Daar sal vervolgens 'n ekologiese beskrywing van 

getroude vroue se ervaring van skofwerk binne die verskillende sisteme en subsisteme 

van hulle lewens, byvoorbeeld gesins-, huweliks-, werks- en gesin-van-oorsprong

sisteme, aangebied word. Dit sal gegrond wees op die belangrike beginsels van 

sirkulariteit en "recursiveness" van sisteme en sal dus deurentyd die wedersydse 

bei:nvloeding en terugvoer tussen die verskeie sisteme en subsisteme beklemtoon. 

Auerswald (1968) redeneer dat die raakvlakke tussen die mens se verskillende 

sistemiese lewensareas, naamlik tussen sy individuele, gesins- en gemeenskapsareas, 

dikwels ge'ignoreer word. Dit is dan juis op hierdie raakvlakke en die kommunikasie

prosesse tussen die areas waarop die sisteembenadering klem laat val. V anuit 'n 

ekologiese of sisteembenadering sal daar holisties gefokus word op die struktuur en 

organisasie van die verskillende sisteme en subsisteme wat 'n rol speel in die lewens 

van getroude vroue wat skofte werk. Die hele konteks van die skofwerker sal dus in ag 
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geneem word, en in die volgende hoofstuk word die belang van multi-faktoriale 

ekologiese realiteite bespreek. 



HOOFSTUK3 

EKOLOGIESE REALITEIT: SKOFWERK AS SISTEMIESE 

GEBEURE 

Inleiding 

Die mens leef in twee realiteite: "One is the realm of rational thought, of 

"making" sense, and the other is the irrational realm of experience and creativity and 

play" (Auerswald, 1990, p.24). 

Auerswald (1990) verwys na die domein van rasionele denke as die megologiese 

realiteit, terwyl hy die irrasionele domein van ervaring die ekologiese realiteit noem. 

Maturana (1988, p.28) tref 'n soortgelyke onderskeid tussen wat hy beskryf as 

"objectivity-without-parenthesis" of ''transcendental objectivity" (wat grootliks 

ooreenstem met Auerswald se siening van die megologiese realiteit) en "objectivity

with-parenthesis" of"constituted objectivity" (Auerswald se ekologiese realiteit). 

Vir Maturana (1988, p.28) verteenwoordig hierdie twee sienings van realiteit 

twee "primary exclusive explanatory paths" wat die mens gebruik om sy/haar 

bestaanswereld mee te verklaar. Hierdie fundamentele onderskeid sal vervolgens in 

meer detail bespreek word en van toepassing gemaak word op die huidige studie oor 

skofwerk van getroude vroue. In bree trekke kom dit egter daarop neer dat die 

bestaande navorsing in verband met skofwerk die verklaringspad van objektiwiteit

sonder-hakies volg, wat heelwat tekortkominge en probleme meebring. Daarteenoor 

beoog die outeur om in haar beskrywing en verklaring van skofwerk deur vroue op die 

pad van objektiwiteit-in-hakies te beweeg. 
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Objektiewe Realiteit as Verklaringsgrond 

Die moderne Westerse mens glo graag dat hy/sy 'n logiese, rasionele wese is wat 

kennis dra van die een ware realiteit. Hy/sy aanvaar implisiet of eksplisiet dat daar 

objekte onathanklik van die mens bestaan wat deur die mens waargeneem of geken kan 

word. Mense is oortuig dat bulle reg is en dat bulle argumente rasioneel is, omdat dit 

gegrond is op bulle bevoorregte toegang tot die enkel, objektiewe realiteit wat die 

geldigheid van bulle argumente staaf. Ten einde sy/haar argumente as die waarheid te 

bewys, maak die mens dan aanspraak op die een of ander bron van validasie, soos 

byvoorbeeld, rasionaliteit, God, die logika, die natuur, ensovoorts. Wie ookal van 

hom/haar verskil is irrasioneel, onlogies en absurd. Enige kon:flikterende argumente 

wat 'n teenstrydige realiteitsbeskouing verteenwoordig, word summier verwerp as 

onwaar en daar word ontken dat aanhangers van hierdie beskouing toegang tot die 

realiteit het. Dit lei dan daartoe dat mense nie verantwoordelikheid aanvaar vir bulle 

wedersydse ontkenning van mekaar se verklarings nie (Kenny, 1989; Maturana, 1988). 

Maturana (1988, p.28) verwys na hierdie verklaringswyse van die mens as "the 

path of objectivity-without-parenthesis". 'n Waarnemer (mens) op hierdie verklarings

pad is onbewus van sy/haar eie deelname aan die konstruksie van die verklaring wat 

hy/sy as waarheid aanvaar. Hierdie wyse van verklaring lei dan noodwendig daartoe 

dat die waarnemer slegs in 'n enkele domein van realiteit leef, wat die enigste 

validasiebron vorm vir die verklarings wat hy/sy aanvaar, met die gevolg dat hy/sy 

voortdurend besig is om alle aspekte van sy/haar lewe so te verklaar en dus te reduseer 

dat dit inpas by hierdie realiteit (Kenny, 1989; Maturana, 1988). 

Mense is voortdurend besig met hulle soeke na verklarings vir lewensgebeure. 

Hulle hou daarvan om vrae, soos ''waarom", te vra wat verklarings as antwoorde 

vereis. W anneer hulle egter die verklarende antwoorde op hulle vrae verkry het, raak 

mense passief (Maturana, 1988). 

Hierdie verskynsel is, volgens Maturana (1988), duidelik sigbaar in die 

tradisionele Westerse wetenskap en navorsingsmetodologie. Die geldigheid van die 
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wetenskaplike verklarings word algemeen aanvaar, omdat dit gegrond is op die 

objektiewe realiteit, wat onafbanklik van die navorser bestaan en dus nie deur 

hom/haar be'invloed kan word nie. Maturana (1988, p.37) verduidelik dit soos volg: 

(T)he practice of science .. .follow(s) the general trend of our western 

culture and a) accept(s) scientific explanations as reductionist 

propositions under the implicit belief that they consist in expressing the 

phenomenon to be explained in more fundamental terms, and b) do( es) 

not see the generative character of scientific explanations because they 

are under the implicit or explicit belief that the validity of scientific 

explanations rests on their direct or indirect reference to an objective 

reality independent of what the observer does. 

Dit blyk dus hieruit dat 'n onderliggende aanname in die wetenskap daarop dui 

dat dit in beginsel moontlik is om objektiewe verklarings vir enige menslike 

problematiek te vind wat dit kan oplos. Aangesien sulke verklarings gegrond is op die 

enkele objektiewe realiteit, is dit rasioneel geldig en onmiskenbaar die waarheid. Die 

gevolg hiervan, volgens Maturana (1988, pp.41-42), is: 

.. .in the explanatory path of objectivity-without-parenthesis the search 

for reality is the search for conditions that make an argument rational 

and, hence, undeniable. Or, in other words, due to the nature of 

rationality in the explanatory path of objectivity-without-parenthesis, in 

it the search for reality is the search for the compelling argument. 

Die bestaande navorsingsliteratuur in verband met skofwerk is stewig gegrondves 

in die domein van objektiwiteit-sonder-hakies. Navorsers hou hulle besig met die soeke 

na verklarings hoekom .skofwerk werkers se lewens oor die algemeen so negatief 

belnvloed. In hulle soeke het hulle 'n menigte lewensaspekte van die mens wat deur 

skofwerk geaffekteer word, geldentifiseer en tot die gevolgtrekking gekom dat die 

nadelige impak van skofwerk hoofsaaklik toegeskryf kan word aan werkers se 

versteurde biologiese ritmes. Vroueskofwerkers ervaar nog meer probleme as mans as 
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gevolg van skofwerk, aangesien hulle naas hulle werk ook nog die tweede beroep van 

moeder en tuisteskepper moet verrig. Hierdie word dan beskou as die basiese 

grondliggende veronderstellings, wat die verklaring van die impak wat skofwerk op 

mense se lewens het, fundamenteel onderle. Daar word dan gepoog om alle aspekte 

rondom die mens se belewing van skofwerk te reduseer en in te pas by hierdie 

fundamentele verklaring. Soos reeds aangedui, is dit 'n tipiese praktyk van 

wetenskaplike navorsing in die megologiese realiteit van objektiwiteit-sonder-hakies. 

Die gevolg hiervan is dat die effek van skofwerk meganisties beskryf word in lineere, 

dualistiese, reduksionistiese terme (Auerswald, 1990). 

Navorsers maak verder daarop aanspraak dat hulle bevindings gegrond is op die 

ware realiteit. Teenstrydige bevindings in die literatuur, word gewoonlik afgemaak as 

metodologiese foute of verskille in die ander navorsingstudies, sodat direkte 

vergelyking van resultate tussen die verskeie navorsingstudies onmoontlik of ongeldig 

is. 'n Voorbeeld hiervan kan ter illustrasie vermeld word. Navorsers, soos Hiirma 

(1993), ondersteun die hipotese dat skofwerk, vanwee die versteuring van werkers se 

biologiese ritmes wat dit veroorsaak, verskeie akute en chroniese gesondheidsprobleme 

vir skofwerkers meebring. Daarteenoor kon Skipper et al. (1990) in hulle navorsing

studie geen beduidende verband tussen skofwerk en werkers se fisiese en 

geestesgesondheid vind nie. Hierdie teenstrydige bevindings is egter deur die navorsers 

verklaar as die moontlike gevolg daarvan dat die verpleegsters in die studie 

verskillende skofte gewerk het en, omdat die taakvereiste vir elke skof verskil, direkte 

vergelykings tussen die skofte dan ongeldig is. Dit is moontlik dat die beroep self 

verpleegsters se gesondheid kon bei:nvloed het. Die teenstrydige bevindings word dan 

op hierdie en ander soortgelyke wyses logies en rasioneel weggeredeneer. Sodoende 

word sorg gedra dat die navorser se argumente onweerlegbaar 'waar' is en nie ontken 

ofverwerp kan word nie. 

Ekologiese, Meervoudige Realiteite 

Mense funksioneer as waarnemers of observeerders en tref onderskeidings in 

taal. Gebeure in mense se lewens vind, volgens Maturana (1988), bloot plaas en kom 
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van nerens af nie. Omdat die mens deur taalleef, koppel hy/sy, sonder dat hy/sy dit 

besef, 'n verklaring aan so 'n ervaring. Maturana (1988, p.27) sien hierdie verklaring 

egter as sekonder tot die lewenservaring self, naamlik dat: 

... any explanation or description of how the praxis of living in language 

comes to be is operationally secondary to the praxis of living in 

language, even though the explanation and the description also take 

place in it; and explanations and descriptions do not replace what they 

explain or describe. 

Die mens se verklarings, wat hy/sy in taal formuleer as antwoorde op sy/haar 

vrae, is eintlik niks anders as herformulerings van 'n spesifieke lewensituasie nie. Dit 

hang egter van ander mense, wat hierdie herformulering hoor, af of hulle dit as 'n 

verklaring vir hulle eie lewensituasie aanvaar. Dit is dus die waamemer wat spesifiseer 

of bepaalde stellings aanvaar of verwerp word as herformulerings vir sy/haar bepaalde 

lewensituasie en of die stellings, met ander woorde, as 'n verklaring beskou word, al 

dan nie. Hierdie oordeel word gevel op grond van die een of ander implisiete of 

eksplisiete aanvaarbaarheidskriteria wat die waamemer gebruik. Voldoen die stellings 

wat gemaak word aan die waarnemer se vereistes, word dit as 'n herformulering 

aanvaar en beskou as 'n verklaring vir die waamemer se lewensituasie, met die gevolg 

dat hy/sy nie nodig het om verder na 'n antwoord vir sy/haar oorspronklike kwellende 

vraag te soek nie (Maturana, 1988). 

Die totale menslike lewe vind deur taal plaas (Kenny, 1989). Maturana (1988, 

p.43) beskryf dit soos volg: ''We human beings happen in language, and we happen in 

language as the kind of living systems we are. We have no way of referring to 

ourselves or to anything else outside oflanguage." 

Maturana (in Kenny, 1989) redeneer dat daar geen objekte sonder taal kan wees 

me. Objekte het hulle ontstaan aan taal te danke en is "entities specified in the 
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coordinations of coordinations of consensual actions" (Kenny, 1989, p.25). Omdat die 

objekte wat deur taal voortgebring word die "operations of distinction for which they 

stand" (Kenny, 1989, p.25) verberg, word die illusie geskep dat objekte ona:fhanklik 

bestaan van die mens as waamemer. Dit is hierdie illusie wat daartoe lei dat navorsers 

in die domein van objektiwiteit-sonder-hakies foutiewelik aanvaar dat bulle realiteit 

kan 'ontdek'. 

Die mens as waamemer moet, volgens Maturana (1988), aanvaar dat dit vir 

homlhaar onmoontlik is om in sy!haar ervaringswereld te kan onderskei tussen 

persepsie en illusie en dat hy/sy onvermydelik in sy/haar alledaagse lewe perseptuele 

foute begaan. Die verskil tussen 'n persepsie en 'n illusie word bepaal op grond van 'n 

sosiale onderskeid wat in konsensus met ander mense (gewoonlik m 

outoriteitsposisies) gemaak word. Sosiale konsensus of bevestiging kan egter rue 

beskou word as getuienis vir die bestaan van 'n onafhanklike, objektiewe realiteit nie 

(Kenny, 1989). Daarom kan mense hulle ook nie beroep op hulle bevoorregte toegang 

tot die objektiewe realiteit as bewys vir die geldigheid van hulle argumente nie. Daar 

bestaan nie so iets soos 'n eksteme, ona:fhanklike objek nie en daar kan dus nie daarop 

aanspraak gemaak word as validasie vir die mens se verklarings nie. Objektiewe 

realiteit is "a 'miss-take' i.e. erroneously taking as independent of us entities which we 

ourselves bring forth" (Kenny, 1989, p.30). 

Die absurditeit van objektiwiteit-sonder-hakies word ook deur tweede-orde 

kubemetika beklemtoon, naamlik dat: "'objectivity' is erroneous since it assumes a 

separation of the observer and observed" (Keeney, 1983, p.78). 

Maturana (1988, p.30) kom dan tot die gevolgtrekking dat: " ... an observer has 

no operational basis to make any statement or claim about objects, entities or relations 

as if they existed independently of what he or she does." 
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Verklaringspad van Objektiwiteit-in-hakies 

Dit bring die Ieser by die tweede realiteit wat Maturana (1988) onderskei, naamlik die 

verklaringspad van objektiwiteit-in-hakies, waar die mens besef dat hy/sy nie kan 

aanspraak maak op die bestaan van onafhanklike objekte as bewyse van die waarheid 

van sylhaar verklarings nie. In plaas daarvan is die mens as waamemer self die bron 

van aile realiteit deur die objekte wat hy/sy op grond van sy/haar eie punktuasie in taal 

na vore bring. Maturana (1988, p.30) beskryf dit as: 

In the path of objectivity-in-parenthesis, existence is constituted with 

what the observer does, and the observer brings forth the objects that 

he or she distinguishes with his or her operations of distinction as 

distinctions of distinctions in language. 

Hierdie siening stem grootliks ooreen met tweede-orde kubemetika, wat Idem 

plaas op die waamemer se insluiting by en deelname aan die sisteem wat hy/sy 

waameem. Die waarnemer is dus deel van die waargenome sisteem, sodat alles wat 

hy/sy waameem by implikasie selfverwysend is (Keeney, 1983). 

In hierdie verklaringsbenadering van objektiwiteit-in-hakies word erken dat die 

waamemer baie verskillende, maar terselfdertyd legitieme realiteitsdomeine kan 

genereer, aangesien hy/sy in sy/haar alledaagse lewe verskeie wyses van onderskeiding 

gebruik om sy/haar lewensrealiteite te punktueer. Die mens skep dus self sy/haar 

realiteit uit taal deur die onderskeidings wat hy/sy maak. Hy/sy is vry om enige van 

hierdie realiteitsdomeine te aanvaar as verklaring vir sy/haar spesifieke lewensituasie op 

grond van die bepaalde aanvaarbaarheidskriteria wat hy/sy gebruik. Die mens is nou 

operasioneel verantwoordelik vir die verskeie realiteitsdomeine en verklarings 

waarbinne hy/sy leef Die gevolg hiervan is dat verklarings in die domein van 

objektiwiteit-in-hakies nie reduksionisties kan wees nie, aangesien hy/sy nie die soeke 

na 'n enkele, uiteindelike verklaring van alles ten doel stel nie (Maturana, 1988). 
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Dit verklaar dan waarom persone in dieselfde situasie elkeen 'n verskillende 

verklaring gee vir wat daar gebeur. Een vroueskofwerker kan, byvoorbeeld, meen dat 

die stres wat sy ervaar te wyte is aan skofwerk wat inmeng met haar ander rolle by die 

huis en haar so van die nodige slaap ontneem. 'n Ander vrou kan nagskofwerk beskou 

as die ideate oplossing om 'n ekstra inkomste te verdi en, terwyl sy nog steeds bedags 

tuis by haar kinders kan wees. Nie een van die twee vroue se verklarings is foutief of 

vals nie, aangesien elke siening geldig is athangende van die bepaalde realiteitsdomein 

waarbinne die vrou leef 

Die mens besef dus dat hy/sy: 

.. .lives in a multiversa, that is, in many different, equally legitimate, but 

not equally desirable, explanatory realities, and that in it an explanatory 

disagreement is an invitation to a responsible reflection of coexistence, 

and not an irresponsible negation ofthe other. (Maturana, 1988, pp.31-

32) 

Die aanvaarbaarheidskriteria vir stellings as herformulerings of verklarings van 

mense se lewensituasies beweeg weg van objektiwiteit af na aanvaarding deur die 

waarnemergemeenskap (Kenny, 1989). Wetenskap is nie meer die soeke na die 

objektiewe realiteit of sekerheid nie, maar kan gesien word as 'n: "domain of social 

coherences defined by the consensus criteria for acceptability of statements" (Kenny, 

1989, p.30). 

Implikasie van die Pad van Objektiwiteit-in-hakies vir die Navorser 

Aangesien daar geen objektiewe realiteit bestaan en geen verklarings is wat meer 

korrek of geldig is as ander verklarings nie, beteken dit dat hierdie huidige studie bloot 

'n beskrywing van of verklaring vir die ervaring van skofwerk deur getroude vroue is. 

Hierdie verklarings kan slegs beoordeel word as meer of minder bruikbaar in die 

konteks daarvan, athangende hoe aanvaarbaar die verklarings wat die navorser 

gegenereer het vir ander mense in bulle lewensituasie (waarvan skofwerk deel uitmaak) 
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is (Jacobson, 1994). Die navorser kan dus nie daarop aanspraak maak dat haar 

beskrywing van die belewing van skofwerk meer korrek of die waarheid is nie, want dit 

sou beteken dat sy verval in die denkwyse en argumente van die pad van objektiwiteit

sonder -hakies. 

Daar moet deurentyd in gedagte gehou word dat die navorser nie een of ander 

onathanklike verskynsel bestudeer nie, maar eintlik besig is om haar eie idees rondom, 

in die geval, die baie idees in verband met skofwerk van vroue wat alreeds bestaan, te 

ondersoek. Verder moet die navorser altyd daarvan bewus wees dat die aksie van 

waarneming, sowel as dit wat waargeneem word, hierdie idees voortdurend verander. 

Daarom kan navorsers nooit daarop aanspraak maak dat hulle absolute sekerheid 

bereik het in hulle kennis van die een of ander bestudeerde fenomeen nie, omdat idees 

in verband met die fenomeen gedurig onderhewig is aan verandering. Dit is belangrik 

dat die navorser haar eie deelname in die skep van 'n realiteit van die bestudeerde 

verskynsel raaksien en besef dat sy so hydra tot die voortbestaan van die verskynsel in 

taal deur, byvoorbeeld, betekenisse daar rondom uit te, brei, intervensies te beplan, 

ensovoorts. Uiteindelik kom dit daarop neer dat navorsers realiteite skep wat refleksief 

self-bevestigend is (Jacobson, 1994). 

In haar studie oor skofwerk van getroude vroue, is dit belangrik vir die navorser 

om te onthou dat sy te make het met baie interatbanklike idees rondom die realiteit van 

skofwerk, wat te eniger tyd tegelyk in die konteks wat bestudeer word bestaan. 

Hierdie idees is gewortel in 'n ekologie van idees, wat histories oor 'n tydperk 

ontwikkel het en op individuele, kulturele en organisatoriese vlakke konsensueel 
( 

aanvaar word. Daarom, ten einde vroue se belewenis van skofwerk te kan verstaan of 

beskryf, is dit nodig vir die navorser om kennis te dra van die ekologie van idees 

waaruit dit ontstaan het, sowel as van die huidige konteks waarin dit voorkom 

(Jacobson, 1994). 
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'n Ekologiese Benadering 

Die navorser beoog om 'n ekologiese benadering m haar beskrywing van 

skofvverk van getroude vroue te volg. Dit beteken dat sy in haar waameming, 

beskrywing, konseptualisering en analise van die navorsingsonderwerp ekosistemies te 

werk wil gaan, sodat erkenning gegee kan word aan die kompleksiteit van menslike 

gedrag, wat nooit onafhanklik van die konteks waarin dit voorkom, kan plaasvind nie 

(Jacobson, 1994). 

Die ekologie veronderstel dat alles in die natuur sistemies interafhanklik, 

rekursief gestruktureerd en self-korrektief is vanwee die funksionering van sirkulere 

terugvoerprosesse binne sisteme (Keeney, 1983). Die algemene sistemiese struktuur 

van die wereld waarin ons leef, word deur Bateson (in Keeney, 1983, p.l38) beskou 

as: "an appropriate source of metaphor to enable man to understand himself in his 

social organization". Aanhangers van 'n ekologiese epistemologie word gedryf deur 

hulle soeke na "patterns that connect living process" (Keeney, 1983, p.139). 

Grondliggend aan die ekologiese of ekosistemiese epistemologie is die 

perspektief dat die heelal 'n ondeelbare geheel vorm, waarvan die dele so 

interafhanklik van mekaar is, dat geen enkele deel in isolasie verstaan kan word sonder 

inagneming van daardie deel se verhoudings met ander dele nie. Alles bestaan dus in 

konteks en kan nie daarvan losgemaak word nie. Die konteks sluit die fisiese milieu, 

sosiale ekologie en idees oor die realiteit in. Sonder kennis van hierdie konteks kan 'n 

gebeurtenis nie betekenisvol beskryf word nie. Die menslike ekologie beklemtoon die 

interafhanklikheid en voortdurende interaksie tussen die mens en sy/haar konteks of 

omgewing. Hierdie ekologie is, volgens Jacobson (1994, p.S1), tegelyk 'n fisiese 

ekologie en 'n ekologie van idees, en sy beskryf dit soos volg: 

An ecological 'map' or model of any human system and its context 

would include, inter alia, interactional feedback loops (in language and 

action/behaviour) and ideational feedback loops (in ideas, world views, 

belief systems expressed in language) within the system and between 
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the system and its context. The observer making the distinctions and 

drawing the map would be as intrinsic and as necessary a part of that 

system which he is observing as any other element of it. 

Daar kan nie bloot op die individu aileen gefokus word in 'n poging om sy/haar 

gedrag te verklaar nie. Sy/haar verhoudings en kontekste waarbinne hy/sy leef, moet in 

ag geneem word om beter insig in sy/haar gedrag te kan ontwikkel (Jacobson, 1994). 

Vrouewerkers se wisselende belewing van skofwerk as meer of minder problematies 

kan dus nie bloot aan individuele faktore, soos deur die bestaande literatuur 

gesuggereer word (Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995), 

toegeskryf word nie. Dit is 'n uiters simplistiese en kortsigtige siening. Vroue se 

ervaring van skofwerk hou vanuit 'n ekologiese perspektief verband met hulle 

verhoudings en die verskillende kontekste waarbinne hulle leef en kan nie daarvan 

losgemaak word nie. Dit is nie bloot die vroueskofwerkers se onmiddellike kontekste, 

byvoorbeeld hulle familie-, werk- en sosiale kontekste nie, maar ook die groter 

kulturele en samelewingskontekste waarin hulle hul bevind, wat 'n rol speel. 

Auerswald (1985, p.6) beskou die terapeut of navorser se funksie as die van 'n 

ekologiese speurder wie se primere taak dit is om wat hy noem die "ecological event 

shape in time/space" te identifiseer en ondersoek. Die meeste van hierdie gebeurtenisse 

('events') wat bydraes gelewer het tot die huidige ekologiese verhaal, val egter buite 

die tydruimtelike beperking van die hier en nou. Die patrone van gebeure wat probleme 

in 'n gesin meebring, sluit ook gebeure in wat buite die gesinsgrense plaasgevind het, 

byvoorbeeld gebeure in die sosiale, kulturele of politieke omgewing. Hierdie gebeure 

kan steeds oor lang periodes van tyd 'n invloed op die gesin uitoefen (Auerswald, 

1985). 

Hiermee word bedoel dat die konteks waarbinne 'n gebeurtenis plaasvind, nie net 

die onmiddellike omgewing en die huidige ekologie van idees behels nie, maar dat ook 

die gebeure van die verlede en die historiese ontstaan van die ekologie van idees met 

verloop van tyd deel uitmaak van die konteks. Die verhoudings wat 'n mens met ander 

mense of dinge vorm in die hede, verlede en toekoms maak alles deel uit van die wyer 
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konteks waarin hy/sy leef. Met verloop van tyd is dit moontlik om interaksionele 

patrone in die netwerke van menslike verhoudings waar te neem. Ten einde verklarings 

vir menslike gedrag te kan formuleer, is dit belangrik dat die navorser of waamemer 

patrone in die verlede kan identifiseer en in verband kan bring met die 

interaksiepatrone van die betrokke sisteem in die hede. Die navorser moet net altyd in 

gedagte hou dat die patrone wat hy/sy waarneem deur hornlhaar self gekonstrueer is 

(Jacobson, 1994). 

Die navorser wil poog om met haar studie 'n ekologiese verklaring vir getroude 

vroue se belewenis van skofwerk te gee, wat nie net op die individuele werker fokus 

nie, maar die invloed van die wyer konteks, die ekologie van idees en die interaksionele 

patrone van die hede en verlede beklemtoon. Sy wil dus 'n ekologiese verhaal 

konstrueer rondom die "event shape in time/space" van getroude vroue wat skofwerk 

verrig, en die uitstippeling van die realiteite van meervoudige bestaansdomeine vind in 

die volgende hoofstuk plaas. 



HOOFSTUK4 

LEWENDE SISTEME IN MEERVOUDIGE BESTAANSDOMEINE 

Kenmerke van Lewende Sisteme 

'n Lewende sisteem word deur Maturana (in Kenny, 1989, p.40) gedefinieer as: 

"one which must conserve both its organization (identity) and its means of adaptation 

to its environment (structural coupling)". Die organisasie van 'n sisteem verwys na die 

verhoudings tussen die komponente van die eenheid wat altyd daar moet wees vir 

hierdie eenheid om as 'n spesifieke eenheid geldentifiseer te kan word. Ten einde die 

bepaalde identiteit van 'n sisteem te behou, moet die organisasie van die sisteem 

onveranderd bly. Verander die organisasie, verander ook die identiteit van die sisteem, 

wat selfs die disintegrasie van die sisteem kan beteken (Kenny, 1989). 

Organisasie en Struktuurdeterminisme 

Maturana (in Dell, 1985) sien die organisasie van 'n lewende sisteem as sirkuler 

met die gevolg dat die organisasie van so 'n sisteem geslote is. Die belangrikste 

implikasie hieraan verbonde is dat organisatories geslote sisteme, outonome sisteme is. 

Daarmee word bedoel dat 'n lewende sisteem oor sy eie outonome individualiteit 

beskik, aangesien dit die struktuur van so 'n sisteem is wat bepaal hoe die sisteem in 

interaksies sal handel. Dit is nooit die interaksies nie, maar die sisteem self wat die 

optrede van die sisteem spesifiseer. Die afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat 

'n sisteem slegs kan doen wat dit ookal op daardie bepaalde tydstip doen en geen 

ander keuses het nie. Lewende sisteme se optrede word, met ander woorde, deur hulle 

struktuur bepaal, sodat sulke sisteme dus as struktuurdeterministies beskou kan word 

(Dell, 1985; Kenny, 1989). 

Goolishian en Winderman (1988, p.132) verduidelik struktuurdeterminisme soos volg: 
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Living systems behave as a function of how they are built. Their 

behaviour is structure determined, not environmentally determined. A 

living system's behaviour is predicated on the relationship between the 

various components of the system. It reacts in an idiosyncratic manner 

when it is perturbed by environmental stimuli (oorspronklike kursiej). 

Struktuurdeterminisme en Opvattings in verband met Oorsaaklikheid 

'n Tipiese menslike verskynsel is om interpretasies te maak oor die doel van 'n 

reeks gebeure (Efran & Lukens, 1990). Dit doen die mens deur, eerstens, die gebeure 

in kleiner dele op te breek, sodat hy/sy oorsaak-gevolg-afleidings daaruit kan maak. 

Die mens is dus basies besig om oorsake te skep deur verskynsels in dele op te breek, 

waar die een deel geblameer kan word of as die oorsaak gesien kan word vir die ander 

deel, wat weer as die gevolg beskou word. Hoe meer dele die mens kan identifiseer, 

hoe meer oorsake kan hy/sy daaruit aflei en hoe beter, so glo die mens, kan hy/sy die 

bepaalde verskynsel verstaan. Komplekse, gei:ntegreerde verskynsels word arbitrer in 

dele opgesny en dan verstaan in die lig daarvan dat: " ... one piece causes another or is 

the purpose for which the other exists" (Efran & Lukens, 1990, p.99). 

Hierdie oorsake word deur taal geskep, wat beteken dat: " ... (o)nce language 

enters the picture, our lives are filled with causes, purposes, and blame" (Efran & 

Lukens, 1990, p.97). Met behulp van taal is dit moontlik om enige reeks gebeure in 

oorsake en gevolge op te breek. Wat egter nie in gedagte gehou word nie, is dat 

hierdie oorsake deur die mens gekonstrueer word en nie inherent deel van die gebeure 

IS me. 

Maturana (in Dell, 1985, p.8) beskou mense se vaste geloof in die bestaan van 

oorsaaklikheid as: 

... an epistemic consequence of our ontological status: (a) we exist in the 

physical world, and (b) we operate as observers in that world ... As 

observers, we punctuate what we see as involving causality and, in tum, 
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characterize the world in which we live as a causal one (oorspronklike 

kursiej). 

Dit blyk dus dat die mens 'n paradoksale bestaan voer in die sin dat: "(l)ife is a 

purposeless drift into which each speaker scatters a seemingly inexhaustible supply of 

causal inferences" (Efran & Lukens, 1990, p.97). Hierdie voortdurende afleidings in 

verband met oorsaaklikheid is funksioneel. Mense stel hulleself tevrede deur 

oorsaaklike beskrywings vir hulle gedragswyses te formuleer. Of hierdie beskrywings 

waar of vals is, is nie van soveel belang in hulle alledaagse bestaan nie, maar eerder hoe 

funksioneel die beskrywings is, met ander woorde, hoe bruikbaar die beskrywings is vir 

mense om sin te maak van hulle wereld (Cecchin, 1987). 

Probleme het egter ontstaan aangesien mense histories die funksionaliteit van 

beskrywings met die waarheid begin verwar het. Die gevolg was dat mense bruikbare 

verklarings vir gedrag begin aansien het vir die waarheid en so in 'n objektiwiteit

sonder-hakies verval het. Die geloof het ontstaan dat menslike verklarings 6f waar 6f 

vals was, wat weer gelei het tot die aanvaarding van sekere oorsaak-gevolg-verklarings 

as meer korrek as ander. Die nadeel hieraan verbonde was dat daar tot die 

gevolgtrekking gekom is dat komplekse menslike interaksie opgebreek en gereduseer 

kan word tot 'n paar simplistiese oorsaaklikheidsverklarings (Cecchin, 1987). 

Die bestaande navorsingsliteratuur in verband met skofwerk getuig daarvan dat 

prosesse in terme van die opbreek van die bestudeerde verskynsels in arbitrere dele, 

asook die gevolglike oorsaaklikheidsafleidings wat daarop gebaseer is, daarin 

werksaam was. Die uiteinde hiervan was, soos reeds aangedui is, die identifisering van 

'n wye reeks faktore wat veroorsaak dat skofwerk probleme en stres in werkers se 

lewens meebring. In teenstelling met die algemene geloof, is die toeskrywing van 

allerlei oorsake aan lewensgebeure nie altyd 'n baie sinvolle ondememing nie, 

aangesien dit dikwels, veral in navorsing, kan lei tot 'n warboel van teenstrydige 

beskrywings, verklarings en toutologiee, waar die beskrywing van 'n verskynsel ook 

die verklaring van daardie verskynsel raak (Efran & Lukens, 1990). So byvoorbeeld, 

blyk dit dat vroueskofwerkers, wat ook nog terselfdertyd tuisteskeppers en moeders is, 
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meer probleme ervaar, wat lei tot die oorvereenvoudigde verklaring dat die dubbele rol 

van vroue veroorsaak dat vroue meer probleme ondervind. 

Die meeste oorsaaklikheidskettings beskik verder oor 'n kenmerkende 

sirkulariteit, sodat 'n mens enige plek in die ketting kan begin en uiteindelik weer by 

dieselfde plek sal eindig (Efran & Lukens, 1990). Hiermee word bedoel dat 'n 

navorser, byvoorbeeld, kan redeneer dat skofwerk veroorsaak dat 'n vrou minder slaap 

kry, wat weer veroorsaak dat sy meer probleme ervaar ten opsigte van haar 

gesondheid of in haar gesinsverhoudings. Hierteenoor kan 'n ander navorser bevind dat 

probleme met vroue se gesondheid of gesinsverhoudings veroorsaak dat hulle minder 

slaap, wat weer veroorsaak dat vroue meer probleme in verband met skofwerk beleef 

Die probleem met sulke en soortgelyke oorsaaklikheidsopvattings is dat dit 

dikwels niks meer as 'n ''unproductive mental game" raak nie (Efran & Lukens, 1990, 

p.101). Die voortdurende soeke na oorsaak en gevolg in navorsing raak naderhand 'n 

nuttelose, duur en tydrowende proses wat ongelukkig geen unieke prosesse identifiseer 

of enigsins hydra tot 'n beter begrip of verklaring van die bestudeerde verskynsel nie 

(Efran & Lukens, 1990). 

Maturana (in Dell, 1985) kom tot die gevolgtrekking dat lineere oorsaaklikheid 

of instruktiewe interaksie onmoontlik is. Hy huldig die uitgangspunt dat, vanwee 'n 

sisteem se struktuurdeterminisme, dit nie moontlik is om van buite 'n sisteem daardie 

sisteem so te be'invloed dat 'n mens presies kan bepaal wat binne die sisteem sal gebeur 

nie. 'n Sisteem kan slegs deur die omgewing of medium versteur word, maar 

uiteindelik is dit die struktuur van die sisteem self wat bepaal hoe die sisteem op die 

steurnis gaan reageer (Goolishian & Winderman, 1988; Kenny, 1989). 

Hierdie aanname van Maturana hou belangrike implikasies vir navorsing in. Ten 

opsigte van die huidige studie kan gese word dat dit nie skofwerk is wat probleme 

veroorsaak in die vrou ('n lewende sisteem) se lewe nie, maar dat dit die vrouewerker 

se struktuur is wat bepaal hoe sy die versteuring, wat skofwerk in haar lewe meebring, 

hanteer. In die lig hiervan word dit, onder andere, duidelik dat al die kwantitatiewe 
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navorsing in verband met watter tipe skofstelselontwerp die voordeligste is en, met 

ander woorde, die minste ontwrigting vir skofwerkers meebring, slegs van beperkte 

waarde is, aangesien elke werker se struktuur haar reaksie op skofwerk en die 

skofstelselontwerp bepaal (Barton, 1994; Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard 

& Costa, 1995; Coffey et al., 1988; Dirkx, 1993; Knauth, 1993). 

Soos voorheen reeds aangedui is, wil die navorser in haar huidige studie 

wegbreek van die eng oorsaak-gevolg-afleidings en van die waar-vals-digotomie van 

objektiwiteit-sonder-hakies. Sy wil 'n altematiewe benadering volg wat erkenning gee 

aan die kompleksiteit van menslike interaksie en waar die "evolving process of 

inventing multiple punctuations of a behavior, interpretation, event, relationship, and 

so on, helps build a more systemic view" (Cecchin, 1987, p.407). In plaas van die 

soeke na die beste beskrywing of verklaring, word die fokus verskuif na 'n behoefte 

om patrone te identifiseer van hoe die verskillende beskrywings bymekaar pas 

(Cecchin, 1987). 

Strukturele Koppeling aan die Bestaanswereld 

Vir enigiets om te kan bestaan, moet dit struktureel gekoppel wees aan die 

wereld waarin dit bestaan (Dell, 1985). 'n Lewende sisteem moet dus aangepas wees 

by sy omgewing om te kan bestaan. Die term wat Maturana (in Kenny, 1989, p.40) 

hiervoor gebruik, naamlik "structural coupling", verwys na die sisteem of eenheid se 

strukturele korrespondensie met 'n medium. 'n Struktuurgedetermineerde sisteem is 

gekoppel aan sy bestaanswereld vir die tydsduur wat sy interaksies met hierdie wereld 

sy behoud as sisteem verseker. Sou die interaksies egter lei tot die disintegrasie van die 

sisteem, is dit logies dat die sisteem ook nie meer gekoppel is aan sy bestaanswereld 

nie (Dell, 1985). 

Die belangrikste kennis waaroor 'n sisteem moet beskik, is hoe om te oorleef 

(Dell, 1985). Kenny (1989, pp.40-41) verduidelik die vereistes vir oorlewing van die 

sisteem soos volg: 
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A structure-determined system is coupled to its domain of existence 

(medium) as long as its organization is conserved and also as long as it 

conserves its congruence with the medium. Survival therefore consists 

in the simultaneous twin conservation of class identity and adaptation. 

If one of these conditions is lost then at that moment so is the other 

one. 

Konsensuele Gedrag 

Soos reeds aangedui is, bestaan mense deur taal en daarom beskryf Maturana 

(1988, p.68) lewende menslike sisteme as: "systems of co-ordinations of actions in 

language; that is, they are networks of conversations". Wanneer twee lewende sisteme 

met mekaar in aanraking kom en bymekaar bly in konstartte, wedersydse interaksie, 

beteken dit dat elkeen van die sisteme 'n deel vorm van die medium van die ander een. 

Sisteme wat bulle strukture so verander dat bulle bymekaar pas, vorm saam 'n: "path 

of (structural) drift" (Kenny, 1989, p.18). Hierdie drywingspad word bepaal deur die 

interaksies tussen die sisteem en sy medium. Omdat 'n sisteem struktuur

gedetermineerd is, word enige struktuurveranderings in die sisteem deur die sisteem se 

struktuur self bepaal. Die pad van verandering van die sisteem word egter belnvloed 

deur sy geskiedenis van interaksies met die medium. In die gesamentlike drywing van 

twee sisteme is die een sisteem se drywingspad afhanklik van sy interaksies met die 

ander sisteem in die medium en vice versa. Sodoende koordineer die twee sisteme hulle 

gedrag en bereik hulle 'n konsensus (Kenny, 1989). Konsensuele gedrag kan dus 

gesien word as: " ... behaviour between two systems as a result of living together" 

(Kenny, 1989, p.20). 

'n Passing 

In terme van Maturana (in Cecchin, 1992) se beskouing word aangevoer dat 

twee mense nie mekaar se gedrag op direkte wyse kan beinvloed nie, maar dat dit deur 

middel van strukturele koppeling plaasvind. Dit beteken dat hierdie twee mense, soos 

enige ander biologiese eenhede, bloot bymekaar pas en enige verduidelikings wat bulle 
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v1r die interaksie aanbied m terme van oorsaak-gevolg-aannames slegs 'n 

gekonstrueerde verhaal deur 'n waamemer is. 'n Waamemer kan net 'n sisteem 

onderskei as daar 'n passing tussen die lede van die sisteem is, anders is daar nie 'n 

sisteem nie. Cecchin (1992) bring dit in verband met mense, wat hoewel hulle 

doodongelukkig met hulle huidige omstandighede is, tog daarby belang het, wat 

aanduidend is van die passing wat teenwoordig is. 'n Passing beteken nie noodwendig 

dat hulle situasie goed of reg is nie, maar demonstreer wei die konneksie of verband. 

Kenny (1989, p.19) kom tot 'n soortgelyke gevolgtrekking, wanneer hy se dat: 

A human system may not like where he is in the medium, and may feel 

extremely badly about what "life" has doled out to him, but he is where 

he is through a coherent series of structural interactions and changes in 

his ontogenic drift. 

Meervoudigheid van Bestaansdomeine 

Elke mens beskik oor 'n verskeidenheid identiteite, byvoorbeeld, die van vrou, 

eggenote, moeder, tuisteskepper, skofwerker, vriendin, Sotho, Christen, ensovoorts, 

afhangende van die verskillende situasies waarin die mens verkeer. Daarom leef en 

funksioneer mense in meervoudige bestaansdomeine en neem dus deel aan verskeie 

sisteme (of gespreksnetwerke), soos huwelik-, gesin-, werk-, kulturele, etniese, 

godsdienstige of sosiale sisteme. Die menslike lewe is in Maturana se oe (1988, p.SO): 

... always an inextricably braided flow of emotioning and rationality 

through which we bring forth different domains of reality. And we live 

our different domains of reality in our interactions with others, explicitly 

or implicitly, in objectivity-in- or -without-parenthesis, according to the 

flow of our emotioning. 
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Sosiale en Non-sosiale Sisteme 

Maturana (1988) tref 'n onderskeid tussen sosiale en non-sosiale lewende 

sisteme. 'n Sosiale sisteem is gefundeer op die emosie van liefde, waarmee hy bedoel 

dat die mense wat die gespreksnetwerk realiseer in wedersydse aanvaarding van 

mekaar funksioneer. Ontbreek die vereiste van wedersydse aanvaarding, word dit 

beskou as 'n non-sosiale sisteem. Maturana (1988, p.70) verduidelik dit soos volg: 

We human beings exist in communities constituted as systems of co

ordinations of actions in language~ that is, as networks of conversations, 

under certain emotions. If the emotion is love, that is, if the emotion 

involved is the emotion that constitutes the operationality of recurrent 

interactions under mutual acceptance, then the community is a social 

system~ if it is not, if it is an emotion that does not entail mutual 

acceptance, then the community is a non-social community. If the 

emotion involved is not love, but one that gives rise to co-ordinations 

of actions that an observer sees as commitments for the fulfillment of a 

task, then the community is a work community~ if the emotion involved 

is that which gives rise to co-ordinations of actions that an observer 

sees as the behaviour of obedience, then the community is a 

hierarchical community. Moreover, we human beings participate in 

many different communities that are constituted under different 

emotions as different networks of conversations that, although 

independent as domains of co-ordinations of actions, affect each other 

through the intersection of their realisations in our bodyhoods (eie 

kursiej). 

Gespreksnetwerke 

Omdat elke menslike gespreksnetwerk, of dit nou 'n sosiale of non-sosiale 

sisteem is, deur taal bestaan, is dit eintlik 'n sisteem van beskrywings en verklarings en 

dus, met ander woorde, 'n realiteitsdomein. Die mens leef daarom in baie verskillende 
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lewensdomeine, vanwee die verskeidenheid gespreksnetwerke waann hy/sy 

funksioneer, wat bymekaargebring word in die realisering van die mens se 

liggaamlikheid. Vir elk van die netwerke waaraan die individu deelneem, ontwikkel 

hy/sy 'n spesifieke identiteit, sodat die mens tydens die verloop van sy/haar lewe 

bestaan uit 'n versameling van verskillende, uiteenlopende sosiale en non-sosiale 

identiteite, saamgebring m een liggaam - dus een liggaam met baie identiteite 

(Maturana, 1988). 

Die verband tussen mense se verskillende identiteite en hulle liggame lei daartoe 

dat individuele, strukturele veranderings, wat in die vloei van hulle gesprekke 

plaasvind, rekursief (wedersyds) gekoppel is aan die rigting van hulle gesprekke 

(Maturana, 1988). Die belangrike gevolg hiervan is dat: 

... although the different domains of coexistence in which we normally 

operate simultaneously or in succession do not intersect as such, what 

happens to us in one of them has consequences for our participation in 

the others (eie kursie.f). (Maturana, 1988, p.71) 

Meer eksplisiet gestel beteken dit dus dat verandering in een bestaansdomein 

ook tot verandering in ander lewensdomeine van die mens lei. Dit illustreer, volgens 

Maturana (1988, p.72), die wedersydse interafhanklikheid tussen die mens se 

verskillende realiteitsdomeine: 

The reciprocal interdependence of all the domains of coexistence in 

which we participate through the intersection of their realisation in our 

bodyhoods is most apparent in our daily life in the fact that as we 

change our behaviour in one domain of coexistence through an 

emotional shift, we find ourselves also changing our behaviour in 

others. 
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Implikasies vir Menslike Verantwoordelikheid 

'n Deel van menswees, volgens Maturana (1988), is om verklarings deur taal te 

formuleer vir veranderings wat die mens in sy/haar gedrag ondergaan. Die mens 

reflekteer dus bewustelik oor veranderings in sy/haar gedrag ten einde sin daaruit te 

maak. Deur hierdie selfrefleksie gee mense uiting aan hulle waardes, begeertes en 

ideale. Mense se refleksies op bulle gedrag beteken by implikasie dat bulle 

verantwoordelik is vir bulle aksies. Struktuurdeterminisme, naamlik dat die mens nie 

anders kan optree op enige tydstip van optrede nie, kan nie gesien word as vrywaring 

van die mens se verantwoordelikheid vir sy/haar gedrag nie: " ... (W)e human beings are 

not free from responsibility in our actions because, due to our reflections, what we do 

is necessarily always the expression of our values, desires, ideals and aspirations" 

(Maturana, 1988, pp.72-73). 

Die keuse van verklaringspad wat die mens in sy!haar lewe volg, het 'n invloed 

daarop of die mens verantwoordelikheid aanvaar, al dan nie, vir sylhaar optrede en 

emosies, afhangende daarvan of hy/sy bewus is van sy/haar aandeel in die skep van die 

realiteit waarin hy/sy leef(Maturana, 1988). 

Bestaansdomeine van Vroueskofwerkers 

Die skofwerksisteem vorm slegs een van die gespreksnetwerke of 

bestaansdomeine van die vrou wat skofwerk verrig. Dit mag, byvoorbeeld, die geval 

wees dat die skofwerkgemeenskap waarin die vroueskofwerker haar bevind, 'n non

sosiale werksgemeenskap is, gegrond op die emosie van toegewydheid aan die 

vervulling van 'n taak. Terselfdertyd beskik hierdie vrou ook oor ander identiteite, 

soos eggenote in die huweliksisteem, rna in die gesinsisteem, dogter van die gesin-van

oorsprong-sisteem, ensovoorts. Hierdie bestaansdomeine van die vrou word gewoonlik 

as sosiale sisteme bestempel met die idee dat dit veral hierdie gespreksnetwerke is wat 

gebaseer is op liefde of wedersydse aanvaarding, hoewel dit nie noodwendig die geval 

is nie. Wanneer 'n vrou, byvoorbeeld, bloot met 'n huwelik voortgaan op grond van 

haar pligsgetrouheid in die opvoeding van haar kinders, terwyl daar lankal nie meer 



62 

onvoorwaardelike, wedersydse aanvaarding tussen haar en haar man bestaan nie, is dit 

nie meer 'n sosiale sisteem nie en kan dit ook eerder as 'n werksisteem bestempel 

word. In so 'n geval het die gesin, as sosiale sisteem, dus tot so 'n mate verandering 

ondergaan dat die oorspronklike sisteem gedisintegreer het. 

Dieselfde vrou is ook lid van wyer kulturele, etniese, gemeenskaps- en ander 

samelewingsisteme, wat elkeen 'n verskillende identiteit vir die vrou beteken. AI 

hierdie bestaansdomeine vorm egter deel van die konteks, of medium, waarin die vrou 

(as 'n lewende sisteem) leef. Hoewel dit die vrou se struktuur is wat bepaal hoe sy 

reageer op 'n versteuring as gevolg van verandering in een van die bestaansdomeine, is 

hierdie verskillende lewensdomeine ook interafhanklik van mekaar. Dit beteken dat 

veranderde gedrag in een domein, byvoorbeeld in die werkskonteks, ook noodwendig 

gevolge inhou vir die vrou se deelname aan die ander domeine, soos haar gesin. 

Buiten die invloed van die meervoudige bestaansdomeine, is daar verder nog die 

lewensiklusveranderings wat vroue in die loop van hulle lewe ervaar, wat ook deel 

uitmaak van die groter konteks. Dit hou implikasies in vir die studie oor 

vroueskofwerk en sal vervolgens bespreek word. 

Vroue en die Gesinsiklus 

Mense ervaar hulle gesinne ekologies as: " ... a domain of relatedness, a patterned 

set of powerful and complex lifelong connections ... " (Auerswald, 1990, p.21). Dit 

stem ooreen met Carter en McGoldrick (1989, p.6) se siening van modeme 

kemgesinne, naamlik dat, alhoewel hulle afgesonderd van die groter familiesisteem 

woon, hulle steeds: " ... emotional subsystems, reacting to the past, present, and 

anticipated future relationships within the larger three-generational family system" is. 

Stres in die Gesin 

Stres in die gesin bereik normaalweg die hoogste vlakke in die oorgangstydperk 

tussen verskillende stadiums in die ontwikkelingsiklus van die gesin. Carter en 
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McGoldrick (1989) het 'n model ontwikkel om stres in die ontwikkelingsiklus van die 

gesin voor te stel. Hierin tref hulle, onder andere, onderskeid tussen vertikale en 

horisontale stressore wat op die kemgesin inwerk. 

Die vertikale stressore m die gesm het te make met die oordrag van 

familiepatrone oor generasies heen, wat dinge soos gesinsverwagtings, -houdings, 

taboes, ensovoorts, behels. Dit is dus daardie gegewe aspekte in die lewe waarin die 

mens gebore word en waarmee hy/sy grootword. Horisontale stressore verwys na die 

stres wat in die gesin met verloop van tyd ontstaan, soos wat dit deur die verskeie 

veranderings en oorgangsfases in die gesinslewensiklus beweeg. Beide die 

voorspelbare ontwikkelingstressore as gevolg van die mens se beweging vanaf die 

jong, volwasse enkeling na eggenoot, na ouer en uiteindelik tot by pensionaris, sowel 

as onvoorspelbare gebeure wat die lewensiklusproses ontwrig, byvoorbeeld ontydige 

siekte of dood in die gesin, word hierby ingesluit (Carter & McGoldrick, 1989). 

Die mate van stres en ontwrigting wat 'n gesinsisteem ervaar, is 'n funksie van 

die sameloop van vertikale en horisontale stressore in die gesin en het dus nie slegs te 

make met die huidige lewensiklusstres nie, maar ook met deurlopende familietemas 

met hulle oorsprong in die verlede. Die stres in 'n gesinsisteem verhoog dramaties 

sodra 'n horisontale ontwikkelingstressor met 'n vertikale kruisgenerasiestressor 

saamval (Carter & McGoldrick, 1989). 

'n Skematiese voorstelling van die vertikale en horisontale stressore in die 

lewensiklus van die gesin word aangehaal uit Carter en McGoldrick (1989, p.9) en 

verskyn in Figuur 4. 1. 

Soos reeds aangedui, vorm die individu in die kemgesin terselfdertyd ook deel 

van groter sisteme, soos die familie-, vriende-, gemeenskaps-, politieke en kulturele 

sisteme. Die invloed van hierdie lewenskontekste op die mate van stres wat in die 

verskillende lewenstadia van die gesin ervaar word, kan ook nie buite rekening gelaat 

word nie. Kulturele agtergrond, etnisiteit, godsdienstige tradisies en gebruike, sowel as 

die politieke, ekonomiese en sosiale situasies waarin mense hulle bevind, hou 
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onvermydelike implikasies in vir die wyses waarop gesmne die oorgang tussen 

lewensfases ervaar en deur taal verklaar. 

SYSTEM LEVELS 

1. Social, Cultural, Political, Economic 
(gender, religion, ethnicity, etc.) 

3. Extended family 

4. Nuclear family 

5. Individual 

Horizontal Stressors _.. 
1. DEVELOPMENTAL 

Life Cycle Transistions 

2. UNPREDICTABLE 

Untimely death, chronic illness, accident 

Vertical Stressors 
Family patterns, myths, secrets, legacies 

Time+ 

Figuur 4.1: Vertikale en horisontale stressore in die gesinslewensiklus (Carter & 

McGoldrick, 1989, p.9) 

Probleme ontstaan, onder andere, wanneer veranderings in die gesinsisteem nie 

erken of aanvaar word en gevolglik veranderings in die groter sosiale suprasisteem 

teweegbring nie. Vroue se veranderende rol in die gesin is 'n voorbeeld hiervan en sal 

vervolgens in meer detail bespreek word. 

Vroue se Veranderende Rolin die Gesin 

Merkbare veranderings in gesinlewensikluspatrone, wat gesentreer is rondom die 

veranderende rol van vroue in die gesin, het in die onlangse verlede duidelik na vore 

getree. Tradisioneel het die vrou primer in diens van die gesin gestaan in haar rolle as 
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eggenote vir haar man en moeder vir haar kinders. Vroue se status en identiteit is 

vasgestel deur die mans in hulle lewens en het gewissel van dogter, na eggenote tot 

moeder. Dit was normaalweg as sosiaal onaanvaarbaar beskou vir 'n vrou om haar eie 

persoonlike doelwitte na te streef Daar is van vroue verwag om hoofsaaklik in die 

behoeftes van ander, wat hulle mans, kinders en bejaarde familielede insluit, te 

voorsten. Ten spyte van al haar harde werk, het die vrou tradisioneel 'n lae 

statusposisie beklee en geen inkomste verdien nie. Ook haar persoonlike behoeftes aan 

emosionele ondersteuning is afgeskeep (Carter & McGoldrick, 1989). 

In die laaste aantal dekades, veral sedert 1980, het daar egter veranderings in die 

vrou se rol in die gesin begin intree. Vroue het daarop aanspraak begin maak dat hulle 

ook die reg het om persoonlike doelwitte, soos studies of 'n beroep, te kan nastreef 

Daarmee saam het gevolg dat minder huwelike gesluit word as voorheen, vroue later in 

hulle lewe trou, minder kinders het en selfs die keuse uitoefen om kinders te he, al dan 

nie. 'n Verhoging in moderne vroue se status hierdeur het egter gekorreleer met groter 

onstabiliteit in hulle huweliksverhoudings, vanwee die volgehoue rigiditeit in die groter 

sosiale sisteem se definisie van vroue se rolle in tradisionele terme, wat beweging in die 

rigting van gelyke regte vir beide geslagte aansienlik bemoeilik het (Carter & 

McGoldrick, 1989). 

Probleme wat ontstaan as gevolg van veranderings in die moderne gesin na 'n 

dubbel-inkomste of dubbelberoepgesin het tot dusver nie gelei tot 'n aanpassing in die 
• 

samelewing se definisie en verwagtings ten opsigte van 'n vrou se primere rol nie. Die 

verantwoordelikheid vir die versorging van die kinders en huis word steeds primer op 

die vrou se skouers geplaas, ten spyte daarvan dat sy ook 'n beroep buite die huis 

verrig, wat dus groter druk op die vrou plaas. Sy bevind haar dan dikwels in 'n posisie 

waar konflikterende eise deur haar werk en haar gesin aan haar gestel word, soos wat 

Carter & McGoldrick, 1989, pp.34-35) verduidelik: 

For men the relationship of family and work is seen as mutually 

supportive and complementary, but for women work and family have 

involved conflicting demands. Women have been in a double bind in this 
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regard ... Although participation in the labor force is the most important 

determinant of women's psychological well-being ... the dominant 

culture value has been that women belong in the home ... The family is 

seen as supporting and nurturing the male worker for his performance 

on the job whereas women are seen as depriving their families by 

working, and there is no sense of the family being a "refuge" for women 

as it has been for men. 

In die lig van die konflikterende eise waaraan vroue moet voldoen, is dit redelik 

voor die hand liggend waarom vroue meer stres ervaar en makliker siektesimptome 

ontwikkel tydens oorgangsfases in die lewensiklus (Carter & McGoldrick, 1989). 

Feministiese bewegings gaan van die standpunt uit dat die probleme, wat veral in 

die vorm van skuldgevoelens manifesteer, wat modeme, werkende vroue ervaar nie as 

suiwer persoonlike probleme gesien kan word nie, maar dat dit 'n duidelike politieke 

element bevat. Friedan (in Carter & McGoldrick, 1989, p.35) is, onder andere, 'n 

kampvegter vir die herstrukturering van die huis en werk, met die doel: 

... to free a new generation of women from its new double burden of 

guilt and isolation. The guilt of less-than-perfect motherhood and less

than-perfect professional career performance are real because it's not 

possible to 'have it all' when jobs are still structured for men whose 

wives take care of the details of life, and homes are still structured for 

women whose only responsibility is running their families. 

Slegs deur middel van aktiewe herstrukturering van die huis en werk, glo Friedan 

(in Carter & McGoldrick, 1989), sal getroude vroue met kinders daarin kan slaag om 

ook 'n se te he in die samelewing se besluitnemingsprosesse. 
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Vroueskofwerkers en die Gesinslewensiklus 

Faktore wat 'n rol speel in 'n vrou se toegang tot die arbeidsmark sluit, onder 

andere, haar status en posisie in die gesin in, veral met betrekking tot haar 

kinderversorgingsverantwoordelikhede, sowel as die waardes, mites en patrone wat in 

die familie en in die werksplek onderskryfword. Charles en Brown (1981) dui aan dat 

ongetroude vroue of getroude vroue sonder kinders of wie se kinders reeds volwasse 

is, die grootste keuses het en die meeste buigsaamheid toon ten opsigte van skofwerk. 

Hierdie vroue verkies gewoonlik skofwerk vanwee hulle verbintenis tot hulle bepaalde 

beroep of omdat die werksure hulle beter pas. Hulle werksure hoef nie in te pas by die 

behoeftes van die kinders nie en hulle ervaar geen druk om by die samelewing se 

opvattings van 'n goeie moeder in te pas nie. 

Getroude vroue met jong kinders in die huis se beroepsmoontlikhede buite die 

huis word aan bande gele deur hulle verantwoordelikhede vir die versorging van die 

kinders, 'n taak wat steeds primer deur die samelewing op die vrou se skouers geplaas 

word. Die voorspelling van sommige navorsers, volgens Charles en Brown (1981 ), dat 

vroue se toetrede tot nagskofwerk 'n herdefinisie van die stereotipiese geslagsrolle in 

die samelewing sou bewerkstellig, het nie gerealiseer nie. Inteendeel, die samelewing 

en heelwat vroue self se persepsie is steeds dat: " ... a woman's place is in the home and 

that her first duty is to her family; thus any job that she takes up outside the home has 

tojit in with her family's needs (eie kursie.f}" (Charles & Brown, 1981, p.691). 

Vroue wat dus ure werk wat me met hulle kinderversorgingsverant

woordelikhede bots nie, ervaar minder probleme en stres as wanneer daar gelyktydige, 

konflikterende eise deur die werk en die gesin aan hulle gestel word. Charles en Brown 

(1981) bevind dat getroude vroue met jong en skoolgaande kinders dikwels skofwerk 

verkies, maar slegs wanneer die skofwerkure inpas en nie inbreuk maak op die 

tradisionele vrouerolle van eggenote en moeder nie en die werk self bevredigend is. 

Ander vroue wat nie skofwerk verkies nie, maar vanwee ekonomiese implikasies ter 

wille van oorlewing gedwonge voel om skofwerk te verrig, ondervind meer probleme. 
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Gewoonlik word die gesin se behoe:ftes voorop geplaas en ly die vrou daaronder, veral 

ten opsigte van die opoffering van voldoende slaap. 

Vroue se groter toetrede tot voorheen mansgedomineerde beroepe en skofwerk 

moet, volgens Charles en Brown (1981), nie beskou word as 'n groter beweging na 

gelyke regte en gelyke behandeling van mans en vroue in die arbeidsektor nie, om rede 

dit steeds nie tot gelyke finansiele vergoeding vir mans en vroue of tot gelyke verdeling 

van verantwoordelikhede in die gesin ten opsigte van die kinders en huishouding gelei 

het nie. Vroue wat nagskofwerk verrig, maak dit, inteendeel, moontlik vir die 

samelewing om steeds aan sy tradisionele siening van die vrou se rol vas te hou, 

naamlik dat: 

... women working nights does not involve a challenge to the 
• 

'stereotyped' roles within the family but takes place without any 

fundamental transformation of the sexual division of labour and at 

considerable cost to the women themselves (Charles & Brown, 1981, 

p.696). 

Die vrou wat snags werk, is dus bedags tuis om die kinders te versorg en die 

huistake te verrig. Sodoende kan sy steeds primer in die versorgingsbehoeftes van haar 

gesin voorsien en terselfdertyd 'n beroep beoefen (of 'n tweede inkomste verdien) 

sonder om skuldgevoelens te beleef in die lig van die samelewingsverwagtings ten 

opsigte van vroue. In hierdie verband is die oorweging van taal en linguistiese gedrag 

primer en hierdie uitgangspunt word in die volgende hoofstuk bespreek. 



HOOFSTUK5 

DIE ONTSTAAN VAN PROBLEME DEUR TAAL 

Mense in Linguistiese Sisteme 

Die mens bestaan deur taal, sodat menslike lewende sisteme eintlik linguistiese of 

kommunikasiesisteme is, wat taal en dus, by implikasie, ook betekenis deur middel van 

taal produseer. Dit is deur taal dat die mens betekenisvolle verhoudings met ander 

mense vorm en waardeur hulle realiteite deel. Betekenis en begrip word gekonstrueer 

deur mense wat in interaksie met mekaar verkeer d~ur die beskrywings van hulle 

ervarings binne die domein van ervaring. Hiermee word bedoel dat betekenis 

intersubjektief ontstaan, wanneer twee of meer mense in voortdurende interaksie met 

mekaar saamstem dat hulle dieselfde gebeure op dieselfde wyse beleef Hierdie 

ooreenkoms ten opsigte van die betekenis van spesifieke gebeure is egter nie staties, 

vas of onbetwisbaar nie. Inteendeel, gekonstrueerde betekenisse is onderhewig aan 

voortdurende onderhandeling en verandering (Anderson & Goolishian, 1988; 

Goolishian & Winderman, I 988). 

Mense kan dus beskryf word as biologiese sisteme wat in kommunikasie met 

mekaar betekenissisteme deur taal skep. Hierdie sisteme word daardeur gekenmerk dat 

hulle voortdurend aan verandering onderhewig is, wat impliseer dat ook lidmaatskap 

van die sisteem nie permanent is nie, maar kan verander, soos wat die betekenisse 

verander (Anderson & Goolishian, 1988; Goolishian & Winderman, 1988). Mendez, 

Coddou en Maturana (1988, p.l55) beskryfhierdie proses soos volg: 

... we language through our bodies in the flow of interactions that 

constitute language, and our bodyhoods are in continuous change that 

follows a course contingent upon our interactions in language: we 

become our conversations and we generate the conversations that we 

become. 
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Vanuit 'n verklaringsraamwerk van objektiwiteit-in-hakies word die aanname 

gemaak dat die mens se beskrywings van sy/haar ervarings nie 'n weergawe van die 

realiteit daarbuite is nie, maar eerder die gevolg van konsensuele aanvaarding deur die 

ander mense met wie hy/sy in interaksie is. Sulke beskrywings is dus die: 

... product of reaching a linguistic fit (consensual understanding) with 

those with whom we are in communication, as well as fitting the 

exigencies we experience of the environment. What matters is not 

getting it right, but rather our loyalty to other human beings clinging 

together in darkness (oorspronklike kursiej). (Goolishian & 

Winderman, 1988, p.134) 

Wat wei gebeur is dat menslike sisteme deur voortdurende interaksie bulle eie 

taal ontwikkel, wat die betekenisse wat bulle geskep het bevestig. Dit word 'n 

evolusionere proses waarin allerlei reelmatighede of patrone geldentifiseer word op 

grond waarvan sekere voorspellings gemaak word. Hierdie patrone word deur mense 

beleef as onafuanldik van bulle beskrywings met die gevolg dat dit in modelle 

ontwikkel wat aangewend word om verskynsels of gebeure beter te kan verstaan. Dit 

is belangrik dat hierdie modelle wat mense gebruik om bulle lewens prakties te 

organiseer deur die sosiale wetenskap erken word in die proses van navorsing, sodat 

die verklarings wat gegenereer word konsensueel aanvaarbaar kan wees Hierdie 

verldarings is onderhewig aan onderhandeling met verloop van tyd soos wat die 

konteks verander en kan dus nooit in graniet vasgele word nie (Anderson & 

Goolishian, 1988). 

Die Ontstaan van Probleme deur Taal 

Die beskouing van menslike sisteme as linguistiese sisteme hou die belangrike 

implikasie vir die huidige studie in dat: "systems do not make problems; languaging 

about problems makes systems" (oorspronklike kursiej) (Goolishian & Winderman, 

1988, p.l35). Dit wit se dat sisteme ontstaan rondom die uitdrukking van probleme 
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deur taal. Probleme is 'n vorm van "co-evolved meaning that exists in ongomg 

dialogical communication" (Anderson & Goolishian, 1988, p.379). 

Wanneer 'n persoon die een of ander moeilikheid in sy/haar lewe ondervind, 

beskryf hy/sy dit aan hom-lhaarself, sowel as aan ander mense, as 'n probleem. Anders 

bestaan die probleem doodeenvoudig net nie. Dit beteken dat: "(t)or a problem to 

exist, someone must specify it and someone must accept it" (Mendez et al., 1988, 

p.145). Vanuit 'n objektiwiteit-in-hakies-benadering kan daar nie meer gese word dat 

daar probleme 'in' 'n gesin, of 'in' 'n werksplek, of 'in' enige ander sosiale sisteem 

bestaan nie. Inteendeel, probleme is in die: "intersubjective minds of all who are in 

active communicative exchange and, as such, are themselves always changing" 

(Anderson & Goolishian, 1988, p.380). 

'n Probleem is dan 'n kommunikasie tussen mense in 'n bestaansdomein waar 

hulle konsensus bereik het dat dit wel 'n probleem is. In die sosiale sisteme van die 

Westerse samelewing word sekere mense uitgesonder en groter gesag aan hulle 

toegeken om beslissings te maak ten opsigte van wat as probleme gedefinieer word. 

Hiervolgens ontvang sekere professionele persone, soos psigiaters, die gesag om te 

kan onderskei tussen normaliteit en abnormaliteit, terwyl ander, byvoorbeeld dokters, 

weer 'n onderskeid tref tussen siekte en gesondheid, ensovoorts. Mense ontvang 

hierdie outoriteit op grond van die samelewing se aanname dat hulle 'n bepaalde, 

objektiewe kennisveld bemeester het, wat hulle in staat stel om oor ander mense te 

oordeel en hulle in kategoriee van, byvoorbeeld, normaal versus geestesversteurd of 

gesond versus siek te plaas (Mendez et al., 1988). 

Die erkenning van meervoudige realiteite in die objektiwiteit-in-hakies 

verwysingsraamwerk beteken dat daar geen korrekte ofverkeerde gedragswyses is nie, 

maar dat daar wel sosiale konsensus kan bestaan oor 'n onderskeid tussen gewenste of 

aanvaarbare gedrag teenoor ongewenste of onaanvaarbare gedrag. Daar kan dus nie 

daarop aanspraak gemaak word dat 'n mens goed of sleg, gesond of siek, of iets 

dergliks is, asof dit 'n inherente eienskap van daardie persoon is nie, want dan is ons 

terug in die objektiwiteit-sonder-hakies. Gesondheid en siekte is nie onathanklike 
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entiteite nie, maar is konstruksies in taai wat deur mense self in sosiale konsensus 

geskep word. Dit is wyses van saambestaan wat sosiaal gedefinieer word as wenslik of 

onwenslik (Mendez et al., 1988}. 

Soos reeds gese is, is die mens een liggaam met baie identiteite afhangende van 

die verskeie lewende, linguistiese sisteme waarvan hy/sy lid is binne die 

meervoudigheid van bestaansdomeine in sy/haar lewe. Vanwee die interafhanklikheid 

van hierdie sisteme, asook die noodwendige implikasies wat verandering in een sisteem 

vir die ander sisteme inhou, is dit moontlik dat daar met tye eise deur twee of meer 

verskillende sisteme in 'n persoon se lewe aan hom/haar gestel kan word, wat 

teenstrydig met mekaar is. 

Dit beteken dat probleme deur taal ontstaan wanneer daar herhalende emosionele 

teenstrydighede in die mens ontwikkel vanwee botsende gedragseise wat aan hom/haar 

gestel word in die meervoudige bestaansdomeine waarin hy/sy leef, sonder dat daar 

erkenning gegee word aan die bestaan van hierdie teenstrydighede. Probleme kan dus 

gesien word as: 

... social assessments of situations of emotional contradictions that arise 

through the attempt to satisfy contradictory social expectations that are 

accepted as objectively legitimate, as if they belonged to the same 

domain of coexistence, while they pertain to different ones (Mendez et 

al., 1988, p.l52). 

Die gevolg is dat mense ongelukkig raak en dit kan daartoe lei dat mense die 

ongelukkigheid in hulle lewens toeskryf aan hulle eie ontoereikendheid of eksteme 

omstandighede daarvoor blameer (Efran & Lukens, 1990; Mendez et al., 1988). 

Toepassing op Vroueskofwerkers 

In die lig hiervan word dit duidelik waarom getroude vroue wat skofwerk verrig, 

meer probleme kan ondervind. Aan die een kant verwag die werkgewer dikwels, onder 
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die vaandel van gelyke regte vir mans en vroue, dat vroulike werknemers aan presies 

dieselfde vereistes as manlike werkers moet voldoen, wat beteken: " ... a woman must 

behave in all respects as if she were a man" (Charles & Brown, 1981, p. 696). Daarmee 

word bedoel dat werkgewers dikwels onbuigsaam is en geen uitsonderings toelaat nie 

ten opsigte van probleme in verband met kinderversorgingsverantwoordelikhede of 

menstruasieprobleme wat slegs vroue raak en nie mans ook nie (Charles & Brown, 

1981). 

Aan die ander kant, in kontras met die beweging na gelyke regte vir mans en 

vroue in die arbeidsektor, onderskryf die samelewing steeds tot 'n groot mate die 

tradisionele geslagsrolverwagting dat getroude vroue, veral as daar kinders in die huis 

is, in die eerste plek verantwoordelik is vir hulle gesipne en huishoudings (Charles & 

Brown, 1981). 

Op een vlak maak die samelewing dus voorsiening vir vroue se nastrewing van 

persoonlike doelwitte deur, byvoorbeeld, aan vroue geleenthede te bied om tersiere 

opleiding te ontvang en beroepe te beoefen, of selfs net die ekonomiese sektor te 

betree ten einde finansieel in haar gesin se behoeftes te help voorsien, veral in gevalle 

waar die vrou die vemaamste of enigste broodwinner is (byvoorbeeld in 

enkelouergesinne). Op hierdie vlak gee die samelewingsisteme dan wei erkenning aan 

vroue se veranderende rolle. Hierdie erkenning word egter nie deurgevoer na alle 

vlakke of subsisteme van die samelewing nie. Op 'n ander vlak bestaan die verwagting 

dat vroue nie mag toelaat dat hulle beroepsaktiwiteite inbreuk maak op hulle 

gesinsverantwoordelikhede, wat steeds primer op hulle skouers geplaas word nie. 

Mans se werks- en gesinsverpligtings word gesien as komplementer, terwyl vroue hulle 

gesinne te na kom deur voltyds te werk of' n beroep te beoefen. Hierdie twee roUe van 

vroue word dus as onversoenbaar met mekaar beoordeel. 

Sodoende word vroue dan gekonfronteer deur onderliggend teenstrydige 

aannames en verwagtings. Dikwels word vroue, veral die wat aan meer tradisionele 

gemeenskappe behoort, nie toegelaat om kommentaar te lewer op die teenstrydige eise 

wat aan hulle gestel word nie of beskik hulle nie oor die nodige status en mag om eise 
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aan bulle mans te stel om meer aktief betrokk:e te raak in die huishouding en 

kinderversorgingsaktiwiteite nie. Hierdie teenstrydige sosiale verwagtings word egter 

dikwels deur sulke vroue aanvaar as legitiem en die probleme en gepaardgaande 

ongelukkigheid wat bulle telkens beleef, word nie aan die botsende eise toegeskryf nie, 

maar eerder aan eie ontoereikendheid of omstandighede buite bulle beheer word 

daarvoor geblameer. 

Die Sosiale Konstruksie van Stres 

Vanuit 'n objektiwiteit-in-hakies-perspektief word mense beskou as 

storievertellers wat bulle lewensverhale deur taal konstrueer. Mense leef bulle stories 

uit of daar kan gese word bulle word bulle stories, want soos bulle die verhale van 

bulle ervarings telkemale herhaal, word dit vir bulle die realiteit. Die verteller kan self 

vasgevang word binne die realiteitsgrense wat hy/sy deur sy/haar stories help skep het. 

Sodoende is dit moontlik vir mense om vas te val in probleemdefinisies en -verklarings 

van bulle lewens. Geen verandering is moontlik vir so lank as wat 'n persoon sy/haar 

Iewensverhaal op presies dieselfde wyse oorvertel nie (Efran & Lukens, 1990). 

Daar is reeds aangedui dat probleme in ooreenstemming met ander mense deur 

taal ontstaan. Dat probleme taalverskynsels is, beteken egter glad nie dat dit as 

onwerklik of onbelangrik geag word nie. Inteendeel, mense ervaar baie bewustelik die 

pynlike 'werklikheid'van bulle probleme (Efran & Lukens, 1990). 

Vir 'n probleem om te kan voortbestaan, moet dit deur taal lewendig gehou 

word, met ander woorde, daar moet oor die probleem gepraat word. Die gevaar 

hieraan verbonde is dat mense so kan tob oor bulle probleme en elke moontlike gevolg 

of implikasie deur taal probeer ondersoek, dat bulle hele bestaan naderhand deur die 

probleem gedomineer word. Mense probeer verder om bulle probleme vas te pen deur 

dit in objektiewe terme te benoem en sodoende gaan aile buigsaamheid daarmee 

verlore. Wanneer 'n probleem by uitstek die belangrikste fokus in 'n mens se lewe 

raak, loop hy/sy die risiko dat hierdie probleem so opgeblaas kan word dat dit al 

moeiliker raak om vanself opgelos te word (Efran & Lukens, 1990). 
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Mense se stories kan nooit neutraal of objektief wees nie, maar is: " ... always 

arguments for something" (Efran & Lukens, 1990, p.82). Hierdie stories word 

aangewend om menslike praktyke en dus die wyses waarop mense in bepaalde 

omstandighede optree te regverdig. So, byvoorbeeld, kan getroude vroueskofwerkers 

lewensituasies en probleme aan stres as gevolg van skofwerk toeskryf 

Tradisies word geskep en in stand gehou deur die verklarings en stories wat deur 

mense in die samelewing aangebied word. Hierdie stories vervul die funksie om 

menslike gedrag te rig en te organiseer. Wat maklik uit die oog verloor kan word, is 

dat dit steeds net stories is, met ander woorde, dat dit nie die een enkele waarheid is 

nie, maar dat daar altyd ander stories in die plek van die oues gegenereer kan word, 

waarop nuwe tradisies gebou kan word. Dit is daarom belangrik vir mense om nie te 

rigied vas te klou aan bepaalde verklarings en tradisies, wat bulle normale, gesonde 

funksionering kan benadeel nie (Efran & Lukens, 1990). 

Stres as Verklaringskonsep 

Mense in die samelewing of in ander sisteme is voortdurend besig om nuwe 

verklarings of oplossings vir probleme te soek, met die gevolg dat ook die 

probleemdefinisies wissel. Efran en Lukens (1990, p.84) verwoord hierdie proses soos 

volg: ''Members of a culture routinely invent, change, and resolve problems by making 

and putting into practice new and different distinctions. As conversation drifts in 

different directions, problems change complexion." 

In die moderne Westerse kultuur is dit, byvoorbeeld, op die oomblik mode om 

stres as verklaring vir menslike problematiek aan te dui (Jacobson, 1994). Stres is 'n 

baie gerieflike verklaringskonsep, wat wye toepassing geniet, aangesien stres tans 

beskou word as: " ... something which can be caused by everything in life and it can 

result in just about any and every kind of physiological, psychological and social 

problem" (Jacobson, 1994, p.33). 
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Jacobson (1994) onderskei ook ander voordele verbonde aan die byna universele 

gebruik van stres as verklaring vir probleme in die Westerse mens se lewe. Groeiende 

fokus in die literatuur op stres en daarmee saam die wyer diagnosering van stres as die 

oorsaak van probleme, wat weer hand aan hand gaan met die groter bekendheid 

daarmee, lei daartoe dat meeste mense verstaan wat met stres bedoel word, sodat 

verdere verduidelikings van wat dit is en hoe dit in mense se lewens manifesteer, 

oorbodig raak. Sodoende word dit dan een wyse waarop mense met mekaar kan 

identifiseer. Stres is tans 'n sosiaal aanvaarbare verklaring vir andersins onverklaarbare 

(en onaanvaarbare) menslike gedrag. Dit maak dit weer moontlik vir mense om stres as 

rasionaal en tot regverdiging van hulle gedrag te gebruik, byvoorbeeld, wanneer hulle 

nie aan die verwagtings wat aan hulle gestel word voldoen nie. Eerder as om verwyt of 

geoordeel te word as 'nie goed genoeg nie', werk 'n diagnose van stres begrip, sowel 

as mediese en sielkundige behandeling, in die hand. Stres as verklaring verskaf dus aan 

mense 'n skuiwergat om die geweldige hoe eise wat vandag se suksesbehepte 

samelewing aan hulle stel, wanneer dit te erg word om te hanteer, tydelik (of in 

sommige gevalle permanent) te kan ontduik, sonder dat hulle selfverantwoordelikheid 

daarvoor hoefte aanvaar (Jacobson, 1994). 

Hoewel elke situasie waarin stres as verklaring aangebied word uniek is, kan daar 

wel sekere gemeenskaplikhede geldentifiseer word wanneer daar wyer gefokus word 

op die kontekste waarbinne mense onseker is wat van hulle verwag word, of waar die 

verwagtings vaag en dubbelsinnig of selfs teenstrydig is op verskillende vlakke. Ook 

kontekste waarin die mens geen erkenning ontvang ten opsigte van sy/haar rol, posisie 

of kennisveld nie, kan hom/haar van die oortuiging dat hy/sy in beheer is, ontneem en 

hom!haar laat twyfel in sy/haar eie vermoe om die situasie doeltreffend te hanteer. Wat 

dus eintlik besig is om plaas te vind, volgens Jacobson (1994, p.l38), is dat: 

All of these circumstances demand contradictory behaviours in the 

person, while simultaneously and usually implicitly, the assumption is 

held that the behaviours are not contradictory. The discomfort or 

unhappiness resulting from his inability to fit with his environment is 

then punctuated as "stress", and it is lived as if it were something else. 
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Sodoende word dit dan duidelik waarom getroude vroue wat skofWerk verrig dit 

nodig vind om stres as verklaring te gebruik vir die probleme wat hulle weens die 

teenstrydige geslagsrolverwagtings, wat vir vroue gekoester word, ervaar. Hierdie 

vroue kan die skuldgevoelens as gevolg van "less-than-perfect motherhood" en "less

than-perfect professional career performance" (Carter & McGoldrick, 1989, p.35) of 

toeskryf aan eie ontoereikendheid of verantwoordelikheid daarvoor ontduik deur 

werkstres as gevolg van skofWerk te blameer vir die fisiologiese en psigologiese 

probleme wat hulle ondervind. 

Stres: 'n Objektiwiteit-in-hakies-perspektief 

Vanuit 'n objektiwiteit-in-hakies-perspektief, waarin erkenning gegee word aan 

die bestaan van meervoudige realiteite deur taal, kan stres nie meer beskou word as 'n 

ontdekking van die een of ander objektiewe, identifiseerbare siektetoestand nie. Dit is 

nie 'n objek wat direk deur die mens waargeneem kan word nie. Daar kan ook nie 

meer gese word dat stres of' n omgewingstoestand is wat gesondheidsprobleme by die 

mens veroorsaak of 'n stel simptome inherent aan die mens is, wat aanleiding daartoe 

gee dat hy/sy siek word nie (Jacobson, 1994). 

Inteendeel, stres moet gesien word as 'n taalkonstruksie wat deur die waarnemer 

aangewend word as 'n beskrywing van menslike gedrag wat hy/sy as problematies of 

stresvol punktueer en wat kon~ensueel deur ander mense in die sisteem as simptome 

van stres en verklaring vir die gedrag aanvaar word (Jacobson, 1994). Ten einde 'n 

beskrywing van stres in die ekologiese realiteit te gee, moet dit verstaan word as deel 

van 'n voortdurende, wederkerige verhouding tussen die mens en die meervoudige 

realiteite of kontekste waarin hy leef. 'n Ekologiese definisie van stres, wat deur 

Jacobson (1994, p.137) aangebied word, lui dat: 

Stress is seen, not as an absolute condition, but as an explanatory 

concept for a way of co-existence which is socially defined as 

undesirable and which is therefore embedded in the social conditions 

which give rise to this way ofliving together. 



HOOFSTUK6 

SISTEMIESE ONTWRIGTING OF BEHOUD: 'N EKOLOGIESE 

MODEL VAN VROUESKOFWERK 

Sistemiese Behoud versus Ontwrigting of Disintegrasie 

Sistemiese behoud of oorlewing is afhanklik van die sisteem se vermoe om sy 

organisasie of identiteit, sowel as sy aanpassing by die medium of omgewing, te 

bewaar. Soos reeds gemeld in hoofstuk 4, beteken dit dat sodra die organisasie van die 

sisteem verander, die identiteit van die sisteem ook noodwendig verander en dit kan 

selfs uitloop op die disintegrasie van die sisteem. Die sisteem se voortbestaan word 

verder verseker deur sy strukturele koppeling met die wereld waarin dit bestaan. Die 

sisteem se oorlewing raak in gedrang wanneer hierdie strukturele koppeling of passing 

met die bestaanswereld verlore gaan en die interaksies met die medium tot disintegrasie 

van die sisteem kan lei (Dell, 1985; Kenny, 1989; Maturana, 1988). 

Lewende sisteme bestaan vir solank as wat die voorwaardes vir bulle bestaan 

bevredig word en bulle bestaan dan ook slegs in die domein waar daar wei aan hierdie 

voorwaardes voldoen word. Dit beteken, onder andere, dat 'n sisteem wat in die eerste 

plek deur 'n waarnemer geskep word, net kan bestaan vir die tydperk wat die 

waarnemer dit as 'n sisteem punktueer ofonderskei (Mendez et al., 1988). 

Mense is lewende sisteme met die gevolglike implikasie dat enigiets wat die lewe 

van die lede van die sisteem ontken of vernietig, ook tot die vernietiging van die 

sisteem sal lei. Menslike sosiale sisteme word deur Maturana (1988, p.66) gedefinieer 

as: " ... networks of recurrent and changing conversations between human beings who 

are realised as human beings through their participation in the constitution of the social 

systems that they integrate". Lidmaatskap van 'n sosiale sisteem word nie bepaal deur 

'n inherente eienskap van die persoon nie, maar het te doen met die persoon se 

deelname aan die konstitusie van die sisteem. Daarom kan 'n mens, in die waamemer 

se oe, slegs as deel van 'n spesifieke sosiale sisteem beskou word vir so lank as wat 
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hy/sy gedrag toon wat inpas by die sisteem en dus die organisasie of samestelling van 

die sisteem realiseer (Maturana, 1988). 

Sosiale sisteme word daardeur gekenmerk dat hulle konserwatief is. Die 

gespreksnetwerke, wat 'n spesifieke sosiale sisteem bepaal, spesifiseer dan ook die 

eienskappe waaroor die lede moet beskik om die sisteem te realiseer. Nuwe lede van 'n 

sosiale sisteem moet gedrag aanleer waardeur hulle tot die instandhouding van die 

sisteem kan bydra. Gebeur dit nie, word die nuwe lid deur die sosiale sisteem verwerp 

en kan hy/sy nie 'n lid daarvan word nie (Maturana, 1988). 

Verandering in enige menslike sisteem of gemeenskap neem die vorm van 

veranderde gesprekke aan. Indien hierdie verandering op so 'n wyse plaasvind dat die 

identiteit van die betrokke gemeenskap steeds in stand gehou word, bly die sisteem 

voortbestaan, andersins disintegreer dit (Maturana, 1988). 

Ter samevatting kan gese word dat: " ... systems disintegrate or disappear when 

the conditions that constitute them disappear and that, while they are conserved, the 

conditions that constitute them are conserved" (Mendez et al., 1988, p.l65). 

Sistemiese Ontwrigting ofBehoud van die Gesinsisteem 

Die gesinsisteem word deur Mendez et al. (1988, p.156) omskryfas 'n: 

... domain of interaction of mutual support in the passion for living 

together in physical or emotional proximity generated by two or more 

people (sometimes including other living beings) either through explicit 

agreement or because they grow in it in the happening of their living. 

Verder blyk dit dat elke gesin saamgestel is as 'n bepaalde soort gesin wat 

gerealiseer word deur taal in terme van die spesifieke herhalende of geslote netwerk 

van gesprekke wat daardie bepaalde gesin konstitueer. 
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Daar word geredeneer dat 'n gesin slegs kan bestaan as dit gerealiseer word in 

die bestaansdomein van gesinne, wat 'n emosionele domein is en deur Maturana (1988) 

beskryf word as mense se passie of begeerte om saam te leef Die behoud van 'n gesin 

is afhanklik van hierdie passie en daarom sal 'n gesinsisteem slegs bly voortbestaan vir 

solank as wat die lede hierdie passie ervaar (Mendez et al., 1988). 

'n Gesinsisteem, net soos emge ander sisteem, disintegreer wanneer die 

organisasie daarvan disintegreer. Dit vind plaas wanneer sekere eienskappe van een of 

meer van die gesinslede verander en die samestelling van gesprekke, wat dit as 'n 

bepaalde tipe gesin spesifiseer, nie Ianger gerealiseer word nie. Sodra hierdie spesifieke 

samestelling van gesprekke verdwyn, disintegreer die gesin as 'n gesin van daardie 

bepaalde tipe, maar 'n nuwe gesin met 'n nuwe organisasie kan in die plek van die ou 

gesinsisteem na vore tree, op voorwaarde dat die gesinslede nie hulle passie vir 

saamleefverloor het nie (Mendez et al., 1988). 

Vanuit die perspektiefvan Andolfi, Angelo, Menghi en Nicolo-Corigliano (1983) 

ts die gesinsisteem aanhoudend besig om te verander ten einde die voortbestaan 

daarvan (wat hulle beskou as die behoefte aan kohesie), sowel as die psigo-sosiale 

groei van individuele gesinslede, of die behoefte aan differensiasie, te verseker. Soos 

Carter en McGoldrick (1989), gee Andolfi et al. (1983) ook erkenning daaraan dat 'n 

gesin deur verskeie lewensiklusstadia in die ontwikkelingsiklus van die gesin beweeg. 

Soos wat die funk:sie van een gesinslid verander, verander ook die komplementere 

funksies van die ander lede, sodat daar individuele groei, asook voortdurende 

herorganisasie van die gesinsisteem, kan plaasvind. Hierdie evolusie mag egter onder 

sekere omstandighede nie plaasvind nie, soos byvoorbeeld wanneer die gesinsisteem 

onbuigsaam en rigied raak in sy ou wee. Die onvermoe om funksies in die gesin met 

verloop van tyd aan te pas, bring mee dat gesinslede begin leef as 'n funksie van die 

ander lede in plaas van as eie individue. 

Enige verandering, of dit nou intrasistemies ( soos die geboorte of sterfte van 'n 

kind, egskeiding, ensovoorts), of intersistemies (soos 'n werksverandering na 

skofwerk, verhuising, ensovoorts) is, het 'n groot imp'alc op die funksionering van die 
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gesin. Ter wille van die behoud van die gesin, moet 'n gesin 'n proses van aanpassing 

by die verandering deurloop. Sodoende word die gesinskohesie, sowel as die groeiende 

differensiasie van die individuele gesinslede steeds bevorder (Andolfi et al., 1983). 

So 'n verandering bring noodwendig 'n tydperk van onstabiliteit of onsekerheid 

in die gesin mee, wat aan 'n gesin die geleentheid bied om 'n nuwe funksionele balans 

te vind. In normale, gesonde gesinne is dit die tipiese proses wat plaasvind. Die gebrek 

aan stabiliteit, wat gepaardgaan met verandering, word herstel soos wat die gesin sy 

struktuur herorganiseer (Andolfi et al., 1983). 

Probleme ontstaan egter wanneer gesinsisteme te rigied raak om verandering te 

inkorporeer. Daar is gesinne wat enige verandering as 'n bedreiging vir die 

voortbestaan van die gesin beskou en in plaas daarvan om by die verandering aan te 

pas deur die gesinstruktuur te herorganiseer, klou hierdie gesinne al meer rigied aan 

hulle huidige funksie, interaksies of gespreksnetwerke vas. Ou gesinsrolle word ten aile 

koste aangekleef en enige nuwe ervarings of inligting word verwerp. Andolfi et al. 

(1983) verwys na hierdie gesinne as risiko-gesinne ofrigiede gesinne. Hoewel hierdie 

gesinsisteme rigiditeit gebruik om te probeer om hulle behoud te verseker, is dit ironies 

dat hulle juis daarom groter gevaar loop om te disintegreer. Die spanning om altyd die 

gesinsisteem teen verandering te beskerm, bou op en begin die stabiliteit van die gesin 

bedreig, sodat dit nodig raak om 'n gesinslid te kies om hierdie stres te dra deur 

uitdrukking daaraan te gee in simptomatologie. In sommige gesinne, naamlik die 

risiko-gesinne, is hierdie slegs 'n tydelike respons op nuwe gebeurtenisse, terwyl 

rigiede gesinsisteme genoop voel om 'n gesinslid permanent as 'pasient' te hanteer. 

Sodoende word die gesinsisteem dan beskerm teen moontlike ontwrigting of selfs 

disintegrasie. Soveel energie word spandeer aan die behoud van die gesin, dat 

gesinslede so vasgevang word in die rigiditeit van die sisteem dat bulle nie Ianger kan 

differensieer nie (Andolfi et al., 1983). 

Ter samevatting kan dus gese word dat 'n gesin gerealiseer word deur die gedrag 

van die gesinslede en dat die voortdurende interaksies tussen die gesinslede altyd 

onderhewig is aan verandering. Die gesin kan hierdie strukturele verandering op 
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verskeie wyses hanteer, naamlik deur onveranderd te bly funksioneer, te disintegreer as 

'n spesifieke gesin, of te disintegreer as 'n gesin in geheel, afhangende van die bepaalde 

tipe gesin en dus die herhalende samesteUing van gesprekke wat dit genereer (Mendez 

et al., 1988). 

Toepassing op Vroueskofwerk: 'n Ekologiese Model 

Ten einde 'n sinvoUe beskrywing te kan gee van hoe skofwerk van getroude 

vroue tot sistemiese behoud of ontwrigting kan lei, het die outeur 'n ekologiese model 

van vroueskofwerk ontwerp wat in Figuur 6.1. verskyn. Aanvanklik sal die model 

verduidelik word, waarna die implikasies daarvan ten opsigte van sistemiese behoud of 

ontwrigting bespreek sal word. 

Die Ekologiese Model van Vroueskofwerk 

Die outeur gaan eerstens kortliks 'n oorsig gee van die onderliggende sistemiese 

of ekologiese epistemologie as 'n stel inherente reels wat sy gebruik om realiteite te 

definieer, asook die belangrikste, toepaslike sistemiese en konstruktiwistiese teoretiese 

konsepte as algemene verklaringsbeginsels waaruit sy die ekologiese model van 

vroueskofwerk ontwikkel het (Auerswald, 1985). In die model verteenwoordig die 

buitenste omvattende sirkels hierdie epistemologiese basis. (Daar word slegs 'n kort 

opsomming gegee, aangesien dit reeds volledig in die voorafgaande hoofstukke 

bespreek is). Die outeur ag dit belangrik om hierdie epistemologiese en teoretiese basis 

in te sluit, aangesien dit 'n aanduiding gee van die wyse waarop sy oor haar eie 

denkwyse dink, asook van die bril of lens waardeur die outeur kyk en dus die wyse 

waarop sy realiteite skep. 
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Epistemologiese Grondslag van die Model 

In die eerste plek word 'n ekologiese benadering gevolg, wat daarop dui dat 

alles in die model van vroueskofwerk interafhanklik is. Dit beteken dus dat geen deel in 

isolasie verstaan kan word, sonder inagneming van daardie deel se verboudings met 

ander dele nie. In 'n verklaringsmodel van vroueskpfwerk moet die konteks van die 

vroue wat skofwerk verrig in berekening gebring word om 'n betekenisvolle 

beskrywing van die ervaring van skofwerk te kan gee. Hierdie konteks sluit die fisiese 

milieu, die sosiale ekologie, interaksionele patrone van die bede en verlede, asook 'n 

ekologie van idees oor die realiteit in. V anuit 'n ekologiese perspektief bou vroue se 

ervaring van skofwerk dus verband met bulle verhoudings en die verskillende 

kontekste waarbinne bulle leef en kan nie daarvan losgemaak word nie, soos wat in die 

model gedemonstreer word (Jacobson, 1994). 

Die model volg die verklaringspad van objektiwiteit-in-hakies waardeur daar 

erken word dat die waarnemer baie verskillende, maar terselfdertyd legitieme, 

realiteitsdomeine deur taal kan skep, aangesien hy/sy in sy/haar daaglikse lewe op 

verskeie wyses sy/haar lewensrealiteite kan punktueer. Daar bestaan geen enkele 

absolute realiteit of waarbeid nie. Verklarings vanuit 'n objektiwiteit-in-hakies

perspektief toon groter kompleksiteit, aangesien daar nie gestreef word na 'n enkele, 

uiteindelike reduksionistiese oorsaaklikheidsverklaring vir die ervaring van skofwerk 

deur getroude vroue nie (Maturana, 1988). Mense se beskrywings van hulle ervarings 

is nie 'n weergawe van die realiteit daarbuite nie, maar is die gevolg van konsensuele 

aanvaarding deur die ander mense met wie bulle in interaksie verkeer (Goolishian & 

Winderman, 1988). 

Elke mens funksioneer in meervoudige bestaansdomeine en beskik dus oor 'n 

verskeidenheid identiteite (Maturana, 1988). 'n Vroueskofwerker is deel van ander 

sisteme bebalwe die werksisteem, soos byvoorbeeld 'n buweliks-, gesins-, kulturele, 

politieke, sosiale, etniese of godsdienstige sisteem en baar identiteit kan dus wissel van 

eggenote, moeder oftuisteskepper tot vriendin, Tswana, Christen, ensovoorts. 
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Lewende sisteme, waarvan menslike sisteme deel is, moet ten einde te kan oorleef 

in staat wees om hulle organisasie of identiteit te bewaar en hulle aanpassing by die 

omgewing of strukturele koppeling in stand te hou. Verandering van die organisasie 

beteken 'n veranderde identiteit en kan selfs tot die disintegrasie van die sisteem lei 

(Kenny, 1989~ Maturana, 1988). 

Aangesien die totale mens/ike bestaan deur taal plaasvind, word menslike 

lewende sisteme as linguistiese of kommunikasiesisteme beskryf, wat taal en dus ook 

betekenis deur taal produseer. Deur middel van taal vorm die mens betekenisvolle 

verhoudings met ander mense en kan hulle realiteite deel. . Betekenis word 

intersubjektief deur taal geskep wanneer mense, wat in voortdurende interaksie met 

mekaar leef, saamstem dat hulle dieselfde gebeure op dieselfde wyse beleef Hierdie 

gekonstrueerde betekenisse is egter onderhewig aan voortdurende onderhandeling en 

verandering (Anderson & Goolishian, 1988; Maturana, 1988). 

'n Probleem is 'n kommunikasie tussen mense in 'n bestaansdomein waar hulle 

konsensus bereik het dat dit wel 'n probleem is. Probleme ontstaan deur taa/ wanneer 

mense herhalende emosionele teenstrydighede moet hanteer vanwee botsende 

gedragseise, wat aan hulle gestel word in die meervoudige bestaansdomeine waarin 

hulle leef, sonder dat die bestaan van hierdie teenstrydighede erken word. As gevolg 

hiervan begin mense ongelukkig raak en die ongelukkigheid word dan aan eksterne 

omstandighede of aan bulle ontoereikendheid toegeskryf (Mendez et al., 1988). 

Stres as verklaringskonsep is 'n gerieflike verklaring, wat wye toepassing geniet, 

vanwee mense se bekendbeid daarmee. Stres kan deur byna enigiets v~roorsaak word 

en kan lei tot byna enige fisiese, sielkundige of sosiale probleme. In die Westerse 

samelewing word stres as 'n aanvaarbare verklaring geag vir menslike gedrag wat 

andersins as onverklaarbaar of onaanvaarbaar beskou sou word. Stres as verklaring is 

funksioneel, aangesien dit aan mense die geleentbeid hied om te hoe of teenstrydige 

eise tydelik (of permanent) te kan ontduik, sonder dat bulle self verantwoordelikheid 

daarvoor hoefte aanvaar (Jacobson, 1994). 
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Die waarnemer word ingesluit in die model om sy/haar deelname aan die 

sisteem, wat hy/sy waarneem, te demonstreer. Alles wat die waarnemer waarneem en 

beskryf, is selfverwysend en kan nie objektief wees nie. Die waarnemer is te aile tye 

besig met 'n ko-konstruksie van wat hy/sy waarneem en is dus besig om realiteite deur 

taal te skep (Keeney, 1983; Maturana, 1988). 

Toepassing op Vroueskofwerk 

Daar word vervolgens daartoe oorgegaan om die binneste deel van die model, 

wat spesifiek op vroue wat skofwerk verrig betrekking het, te verduidelik. In die 

bespreking sal ook na toepaslike navorsingsbevindings, wat in hoofstuk 2 vervat is, 

verwys word. 

In die model word die vroueskofwerker uitgebeeld as 'n individu of vrou wat leef 

en funksioneer in meervoudige bestaansdomeine of sisteme. Die skofwerksisteem vorm 

slegs een van die bestaansdomeine van hierdie vrou en sy beskik terselfdertyd ook oor 

ander identiteite, soos die van eggenote en moeder in die gesinsisteem; dogter, tannie, 

niggie, ensovoorts in die familiesisteem en vriendin in haar vriendekring. Dieselfde 

vrou is verder lid van die wyer gemeenskap en dus deel van 'n kulturele, sosiale, 

politieke en ekonomiese sisteem, wat ook deel uitmaak van die konteks waarbinne die 

vrou leef Die invloed van hierdie lewenskontekste kan nie buite rekening gelaat word 

nie, aangesien elke sisteem oor sy eie stel waardes, patrone en reels beskik en sekere 

verwagtings aan die vrou stel (Carter & McGoldrick, 1989). 'n Mens kan daarom 

verwag dat wanneer 'n vrou uit 'n meer tradisionele kultuur, waar haar status nog in 

terme van haar man gedefinieer word en waar al die vroue van die vorige generasies in 

haar familie tuisgebly en kinders grootgemaak het, skofwerk buite die huis begin 

verrig, sy probleme kan ondervind vanwee die botsende kulturele en familiewaardes, 

patrone en -gebruike. 

Die meervoudige bestaansdomeine is verder interafhanklik van mekaar, sodat 

alhoewel die vrou se struktuur bepaal hoe sy 'n versteuring as gevolg van verandering 

in een van hierdie domeine sal hanteer, veranderde gedrag in een domein ook 
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noodwendig tot veranderings in ander domeine sal lei. 'n V oorbeeld uit die 

navorsingsliteratuur wat hierdie proses demonstreer, is die bevindings dat skofwerk 

oor die algemeen vroue se gesinslewe in terme van bulle huweliksverhoudings met 

bulle mans en kinderversorgingsverantwoordelikhede ontwrig en benadeel (Barton 

Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; Charles & Brown, 1981; Monk & 

Folkard, 1992; Morehouse, 1995; Simon, 1990; Skipper et al., 1990; Weiss & Liss, 

1988). Die steuring wat skofwerk in die getroude vrou se Iewe meebring, lei tot 

veranderde gedrag in die werksdomein soos, onder andere, dat die vrou ongewone ure 

begin werk wanneer ander mense slaap. Dit bring weer 'n verandering in die 

gesinsdomein teweeg in die sin dat die vrou baie minder tyd saam met haar gesin en 

eggenoot kan deurbring, wat in baie gevalle as problematies ervaar word. 

Tog word daar ook in die literatuur melding gemaak van sekere uitsonderings, 

waar getroude vroue skofwerk bo normale dagwerk verkies, omdat dit aan bulle die 

geleentheid bied om bedags by bulle klein kindertjies te kan wees en dus bulle 

kinderversorgingsverantwoordelikhede vergemaklik (Presser, 1986; Simon, 1990; 

Spelten et al., 1995; White & Keith, 1990). Hierdie teenstrydige bevindings kan in die 

objektiwiteit-in-hakies-benadering verstaan word in terme van mense se behoefte om 

verklarings vir hulle lewensgebeure en gedragswyses te vind. 'n Skofwerker punktueer 

skofwerk op so 'n wyse deur taal dat hy verklarings kan formuleer wat homlhaar help 

om sin te maak van sylhaar lewe en wat ook vir ;mder mense aanvaarbaar is as 

verklarings vir sylhaar gedrag. So, byvoorbeeld, kan een vroueskofwerker dan deur 

taal onderskei dat skofwerk die oorsaak is van die probleme wat sy in haar ander 

bestaansdomeine beleef, terwyl 'n ander vrou skofwerk in 'n meer positiewe lig kan 

konstrueer, naamlik dat dit minder inmeng met haar rolle in ander bestaansdomeine, 

soos haar moederlike verpligtings teenoor haar klein kindertjies. 

V anwee die interafhanklike aard van die verskeie bestaansdomeine van die vrou, 

hou haar deelname aan skofwerk ook noodwendig implikasies in vir haar 

betrokkenheid by ander lewenskontekste, soos haar vriendekring en die gemeenskap. 

Daar is ongelukkig min inligting in die literatuur hieroor beskikbaar. Dit blyk wei dat 

die ongewone en/of ongereelde werksure wat met skofwerk gepaardgaan werkers se 
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deelname aan gemeenskapsaktiwiteite en interaksies met vriende bemoeilik:, sodat 

skofwerkers die gevaar loop om sosiaal gei:soleerd en vervreemd van hulle gemeenskap 

te raak, waardeur hulle belangrike sosiale ondersteuningsnetwerke kan verloor (Barton 

Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; Monk & Folkard, 1992; Simon, 

1990; Skipper et al., 1990). V anuit 'n ekologiese, objektiwiteit-in-hakies-perspektief is 

die gemeenskap en vriende verder belangrik in die sin dat hulle deel vorm van die 

waarnemersgemeenskap wie se funksie dit is om die oorsaak-gevolg-afleidings, wat die 

vroueskofwerker deur taal geformuleer het as verklaring vir haar belewing van 

skofwerk, te erken en te aanvaar. 

Behalwe die invloed van die meervoudige lewenskontekste van die vrou, moet 

haar posisie in terme van die gesinslewensiklus ook in berekening gebring word 

wanneer die vrou se ervaring van skofwerk bestudeer en beskryfword. Vroue se status 

en posisie in die gesin speel 'n rol in hulle toegang tot die arbeidsmark. In die verband 

het Charles en Brown (I 981 ), byvoorbeeld, tot die gevolgtrekking gekom dat 

ongetroude vroue of vroue wie se kinders reeds volwasse is die meeste keuses en 

buigsaamheid het om skofwerk te verrig, aangesien hulle nie hulle werksure hoef aan te 

pas by die behoeftes van hulle kinders nie. Daarteenoor is getroude vroue met jong 

kinders in die huis se beroepsmoontlikhede buite die huis aansienlik beperk, vanwee 

hulle verantwoordelikheid vir die versorging van hulle kinders, wat steeds in die oe van 

die samelewing die primere rol van die vrou is. 

Ten opsigte van die skofwerksisteem self is daar ook verskeie faktore of prosesse 

wat meewerk en 'n invloed het op vroue se persepsies van skofwerk in hulle lewens. 

Navorsingsbevindings toon, onder andere, aan dat skofwerkers se mate van 

werksbevrediging verband hou met hoeveel vryheid hulle meen hulle het in die keuse 

om skofwerk te verrig (Barton, 1994; Kauppinen-Toropainen & Kandolin, 1986; 

Presser, 1986; Simon, 1990; Weiss & Liss, 1988). Wanneer vroue skofwerk beleef as 

die enigste altematief naas werkloosheid, veral in gevalle waar hierdie vroue die 

enigste broodwinner in hulle gesinne is, is hulle geneig om meer probleme en stres te 

ervaar. Skofwerk word dan gekonstrueer as 'n onvermydelike en onafwendbare las 
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waaroor die vroueskofwerker geen beheer het nie en skofwerk word dus gesien as die 

oorsaak van die probleme wat die vrou beleef 

Daarteenoor is daar tog 'n minderheid vroueskofwerkers wat hulle ervaring van 

skofwerk positief deur taal punktueer en dit verkies vanwee bulle besondere 

verbintenis met hulle bepaalde beroep en hoer ervaring van werksbevrediging, of 

omdat hulle meen dat skofwerk beter by hulle lewenstyl inpas. In sommige gevalle 

beskryf vroue hulle belewing van skofwerk so dat dit juis sake vergemaklik in terme 

van hulle huis- en kinderversorgingsverantwoordelikhede (Charles & Brown, 1981~ 

Kauppinen-Toropainen & Kandolin, 1986; Presser, 1986; Simon, 1990; White & 

Keith, 1990). 

Veranderings in vroue se tradisionele rolle het in die laaste aantal dekades 

duidelik sigbaar geword, veral in die lig van hulle groter toetrede tot die arbeidsmark 

en deelname aan beroepe wat voorheen deur mans gedomineer is. Ook 'n t~name in 

vroueskofwerk het gevolg nadat wetgewing herroep is wat vroue voorheen teen 

skofwerk beskerm het. Sulke wetgewing is as diskriminerend beskou ten opsigte van 

die huidige mode om gelyke regte vir mans en vroue (veral in die werksplek) nate 

streef (Adler, 1991; Carter & McGoldrick, 1989). Charles en Brown (1981) reden.eer 

egter dat vroue se groter toetrede tot voorheen mansgedomineerde beroepe en 

skofwerk nie 'n groter beweging na gelyke regte en gelyke behandeling vir mans- en 

vrouewerkers in die arbeidsektor verteenwoordig nie, omdat daar steeds nie gelyke 

salarisse vir mans en vroue of gelyke verdeling van gesinsverantwoordelikhede bestaan 

rue. 

Probleme ontstaan wanneer die veelvuldige bestaansdomeine voortdurend 

botsende eise aan die vrou stel sonder dat hierdie teenstrydighede openlik erken word, 

sodat sy herhalende emosionele teenstrydighede begin ervaar. (In die model word die 

proses deur middel van die rooi sig-sag streep voorgestel.) 

Veranderings in die moderne samelewing het daartoe gelei dat dit sosiaal 

aanvaarbaar geword het vir vroue om eie doelwitte, soos studies en 'n beroep, na te 
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streef en is gekenmerk deur 'n groter toetrede tot die arbeidsmark. Die tradisionele 

gesin, waar die man die enigste broodwinner is en die vrou tuisbly om die gesin te 

versorg, het verander na 'n dubbelinkomste- of dubbelberoepgesin. Ongelukkig het dit 

nog nie tot 'n aanpassing in die samelewing se definisie en verwagtings ten opsigte van 

'n vrou se primere, tradisionele geslagsrol as gesinsversorger gelei nie (Carter & 

McGoldrick, 1989). 

Getroude vroue word deesdae in 'n sogenaamde "double bind" geplaas. Op een 

vlak gee die samelewingsisteme, veral die ekonomiese en politieke sisteme, dus 

erkenning aan vroue se hoer status en bevorder bulle nastrewing van gelyke regte vir 

mans en vroue. In die kompeterende arbeidsmark lei dit egter tot die onderliggende 

verwagting dat vroue, soos mans, bulle beroepe eerste moet stel en nie kan toelaat dat 

gesinsverantwoordelikhede inbreuk maak op bulle beroepsaktiwiteite nie. Hierdie 

erkenning word egter nie deurgevoer na aile vlakke of subsisteme van die samelewing 

nie. Op 'n ander vlak van die samelewing en gewoonlik in die kulturele, sosiale en 

familiesisteme (waaraan die vroueskofwerker ook behoort) bestaan die teenstrydige 

verwagting dat vroue met gesinne nie mag toelaat dat bulle beroep inmeng met bulle 

gesinsversorgingsverantwoordelikhede nie, wat steeds as bulle eerste en belangrikste 

rol gesien word (Charles & Brown, 1981). 

Dit word dus duidelik dat getroude vroueskofwerkers konstant gekonfronteer 

word met hierdie onderliggende teenstrydige en onversoenbare verwagtings, wat bulle 

as herhalende emosionele teenstrydighede beleef Daarom is dit nie 'n vreemde 

verskynsel dat die navorsingsliteratuur oor die algemeen bevind dat vroueskofwerkers 

meer probleme ervaar nie (Barton Spelten, Totterdell, Smith, Folkard & Costa, 1995; 

Gordon et al.; 1986; Lee, 1992; Morehouse, 1995; Oginska et al., 1993; Skipper et al., 

1990; Spelten et al., 1995). 

Hierdie voortdurende teenstrydige eise wat vroueskofwerkers as problematies 

ervaar, bring gevoelens van ongelukkigheid in bulle lewens mee. Hierdie 

ongelukkigheid kan dan 6f op eksterne omstandighede geblameer word, naamlik dat 

skofwerk die oorsaak is vir al die probleme, 6f dit kan toegeskryf word aan die 
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vroueskofwerker se eie ontoereikendheid, sodat sy skuldgevoelens beleef omdat sy nie 

~goed genoeg' is as eggenote en moeder nie en ook nie 'goed genoeg' in haar beroep is 

nie (Charles & Brown, 1981; Mendez et al., 1988). 'n Ander alternatief vir 

vroueskofwerkers is om stres as verklaring vir bulle gedrag en probleme aan te hied, 

wat aan bulle 'n skuiwergat gee om die teenstrydige eise, wat aan bulle gestel word, 

tydelik (of soms permanent) te kan ontduik, sonder dat bulle self verantwoordelikheid 

daarvoor hoefte aanvaar (Jacobson, 1994). 

Skofwerk van Getroude Vroue as Sistemiese Behoud of Ontwrigting 

Die outeur wil ten slotte, deur gebruik te maak van haar ekologiese model van 

vroueskofWerk, met inagneming van die patrone van sistemiese behoud en ontwrigting, 

sowel as met verwysing na navorsingsbevindings in hoofstuk 2, 'n ekologiese 

beskrywing deur taal formuleer van die verskeie realiteite wat vroueskofwerkers as 

verklarings vir bulle spesifieke lewensituasies kan aanvaar (ofverwerp). 

SkofWerk deur die getroude vrou kan beskou word as 'n omgewingsteuring wat 

primer op haar gesinsisteem inwerk. Omdat die gesin se struktuur bepaal hoe die gesin 

hierdie steuring gaan hanteer, kan die gesin verskillend op hierdie steurnis reageer 

athangende van die organisasie van, of kenmerkende gesprekke van die gesin. Die 

gesin kan onveranderd voortgaan in sy wee, dit kan disintegreer as 'n bepaalde tipe 

gesin en lede kan herorganiseer in 'n nuwe tipe gesin, of die gesin as geheel kan 

disintegreer wanneer die passie vir saamleef verdwyn het (Mendez et al., 1988). 

Onveranderde Behoud van die Gesinsisteem 

Wanneer 'n gesin, waar die man voorheen die broodwinner was en 

verantwoordelik was om finansieel in sy gesin se behoeftes te voorsien, terwyl sy vrou 

tuis was en haar primere verantwoordelikheid die versorging van die huis en kinders 

behels bet, finansieel begin noustrop trek, kan die egpaar besluit dat die vrou 'n tweede 

werk buite die huis mag opneem om ekstra geld in te bring. Implisiet word die 

verwagting egter onderskryf dat die vrou se beroep of werk nie haar gesin mag 
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benadeel nie deur inbreuk te maak op haar gesinsversorgingsak:tiwiteite, wat steeds 

haar eerste en belangrikste verantwoordelik:heid bly net soos voorheen die geval was. 

Die vrou mag 'n werk vind waar sy nagskofwerk verrig, sodat sy dus bedags tuis is om 

die kinders te versorg en die huistake te verrig. Sodoende kan sy persoonlike doelwitte 

nastreef en hoer status (byvoorbeeld groter onathanklik:heid) verwerf deur 'n beroep te 

beoefen (of'n tweede inkomste te genereer) en terselfdertyd kan sy ook steeds primer 

in die versorgingsbehoeftes van haar gesin voorsien. Dit mag wei nodig wees om haar 

eie behoeftes, byvoorbeeld aan voldoende slaap, 'n bietjie opsy te skuif, maar in 

beginsel blyk hierdie die 'ideale' oplossing te wees vir die gesin om onveranderd in sy 

ou wee te kan voortgaan. Die vrou word nie onderwerp aan herhalende teenstrydige 

samelewingseise wat tot probleme, soos die ervaring van ongelukkigheid en 

skuldgevoelens, kan lei nie (Charles & Brown, 1981). 

In minder 'ideale' omstandighede gaan die getroude vrou wat skofwerk verrig 

wei probleme ervaar te wyte aan die konflikterende samelewingseise wanneer haar 

beroepsak:tiwiteite tog inmeng met haar primere versorgingsak:tiwiteite en sy 

skuldgevoelens kan ontwikkel, omdat sy minder tyd en aandag aan haar gesin 

spandeer, wat sy moontlik as stres kan punktueer om haarself so van blaam te onthef 

In terme van die groter prentjie, met inagneming van die gesinsisteem se funksionering, 

beteken dit egter steeds dat die gesin se oorspronklike organisasie behou en beskerm 

word, sodat dit nie nodig is vir die gesinsisteem om sy organisasie te herorganiseer 

rondom die verandering of steurnis wat die vrou se toetrede tot skofwerk meegebring 

het nie. 

Die gevaar bestaan dat 'n gesinsisteem se onvermoe om te kan herorganiseer en 

aan te pas by veranderings, kan meebring dat die gesinsisteem onbuigsaam en rigied 

raak in sy ou wee, sodat gesinslede naderhand nie meer as individue kan differensieer 

nie, maar ter wille van die behoud van die gesin begin leef as 'n funksie van die ander 

lede. Soos reeds gemeld, verhoog die spanning om die gesin te aile tye teen enige 

verandering te beskerm mettertyd geweldig, sodat dit naderhand nodig raak vir 'n 

verkose gesinslid om hierdie stres te dra deur uitdrukking daaraan te gee in 

simptomatologie (Andolfi et al., 1983). 
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Hierdie interaksiepatrone in 'n gesinsisteem hied dan 'n ekologiese verklaring 

(wat as altematief en/of aanvullend tot die mediese verklaring in terme van die 

versteuring van menslike biologiese ritmes, asook die dubbele werkslas wat op vroue 

rus, soos in hoofstuk 2 bespreek, beskou kan word) vir navorsingsbevindings wat meld 

dat vroueskofwerkers allerlei slaapversteurings, chroniese moegheid, akute en 

chroniese gesondheidsprobleme, soos spysverteringsprobleme (konstipasie, maagsere, 

ensovoorts ), menstruele probleme, kardiovaskulere siektes en bloedsomloopprobleme, 

vanwee skofwerk ondervind (Barton, 1994; Barton Spelten, Totterdell, Smith, Folkard 

& Costa, 1995; Coffey et al., 1988; Morehouse, 1995; Oginska et al., 1993; Simon, 

1990). Daar word selfs melding gemaak deur Morehouse (1995) van 'n 

skofwanaanpassingsindroom in gevalle waar werkers allerlei fisiese simptome, soos 

slaapversteurings, spysverteringsprobleme, ensovoorts, asook sielkundige probleme, 

soos depressie, persoonlikheidsveranderings, en verhoudingsprobleme ondervind, wat 

dit vir bulle onmoontlik maak om skofwerk te hanteer. 

Een verklaringsmoontlikheid wat gegenereer kan word in gevalle waar 

gesinsisteme rigied vasklou aan bulle ou organisasie en weier om te herorganiseer 

rondom, byvoorbeeld, 'n intersistemiese verandering waar die vrou begin skofwerk 

verrig, blyk te wees dat die vrou, as die verkose gesinslid om die toenemende spanning 

te dra, met verloop van tyd al meer fisiese en/of psigologiese siektesimptome kan 

ontwikkel, sodat sy naderhand gedwonge kan voel om die skofwerk te staak. Die 

gesinsisteem word egter deurentyd funksioneel beskerm teen moontlike verandering of 

disintegrering. 

Disintegrering van die Gesin as Geheel 

In sekere gevalle blyk dit dat skofwerk as so 'n groot steuring op die 

gesinsisteem kan inwerk en die gesin se organisasie naderhand so rigied kan word, dat 

dit uiteindelik onmoontlik raak vir die gesinstruktuur om die steuring te kan hanteer en 

dus by die verandering aan te pas deur die gesinsorganisasie te herorganiseer. Die 

gevolg is dat die gesin bulle passie vir saamleef verloor en disintegreer. 

Navorsingsbevindings wat lyk asof dit hierdie patroon ondersteun deur, onder andere, 
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White en Keith (1990) maak:, byvoorbeeld, melding daarvan dat skofwerk soveel 

probleme in huweliksverhoudings kan meebring dat dit die risiko's van egskeidings 

aansienlik verhoog. Egskeiding in 'n gesin kan as 'n tekenende voorbeeld beskou word 

van 'n sisteem waar lede bulle passie vir saamleef verloor bet en as gevolg daarvan 

disintegreer. 

Disintegrering van 'n Bepaalde Tipe Gesin 

In gesinne waar die vrou byvoorbeeld skofwerk begin verrig nadat sy voorheen 

tuis was, of in gevalle waar beide eggenote reeds gewerk bet (met die vrou wat skofte 

werk), maar nou met 'n gesin begin, beteken dit dat daar intrasistemiese of 

intersistemiese veranderings plaasgevind bet, waarby die gesinsisteem moet aanpas ten 

einde die voortbestaan van die gesin te verseker. Hierdie veranderings bring 

noodwendig 'n tydperk van onstabiliteit in die gesin mee, wat aan die gesinsisteem die 

geleentheid bied om sy organisasie te herorganiseer en 'n nuwe funksionele balans te 

vind wat weer die stabiliteit herstel. Dit verteenwoordig die tipiese proses wat in 

normaal funksionerende gesinne waargeneem word (Andolfi et al., 1983). 

W anneer die organisasie van die gesin verander of geherorganiseer word om 

veranderings in die sisteem te inkorporeer, beteken dit dat die ou organisasie 

disintegreer en ook dat die ou gesin, as bepaalde tipe gesin, disintegreer. Omdat die 

gesinslede steeds bulle passie vir saamleef behou, ontstaan daar dan wei 'n nuwe gesin 

met 'n nuwe organisasie in die plek van die ou gesinsisteem (Mendez et al., 1988). 

So, byvoorbeeld, disintegreer 'n gesinsisteem as 'n tradisionele gesin, waar die 

man die broodwinner was en die vrou tuisgebly en die gesin versorg bet, sodra die 

vrou ook 'n beroep buite die huis begin beoefen. In die plek daarvan kan daar dan 'n 

Q.uwe, moderne dubbelberoepgesin ontstaan, waar die man en die vrou beide die 

verantwoordelikhede vir die finansiele onderhoud van die gesin en die versorging van 

die kinders deel. Daar kan, onder andere, verwys word na Presser {1986) se bevindings 

dat vroueskofwerkers meer staatmaak: op gesins- of familielede om te help met die 
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versorging van kinders en, in die geval van getroude vroue, veral die 

kinderversorgingsverantwoordelikhede met die vader deel. 

Die vermoe van gesinne om by veranderings te kan aanpas, selfs al beteken dit 

dat die gesin eers moet disintegreer en as 'n nuwe tipe gesin moet herorganiseer, hied 

dan 'n verklaring daarvoor dat vroueskofwerkers en hulle gesinne wei kan aanpas by 'n 

omgewingsteurnis, soos skofwerk, sonder om soveel probleme te ontwikkel dat die 

vrou of haar skofwerk moet bedank, 6f die gevaar van disintegrering van die gesin as 

geheel in die gesig hoef te staar. 

Daar is selfs sprake in die literatuur waar 'n verandering, soos skofwerk deur die 

rna van 'n gesin, so 'n gesinsisteem help om 'n beter balans te vind, soos byvoorbeeld 

wanneer reelings met betrekking tot kinderversorging deur haar skofwerk vergemaklik 

of verbeter word (Presser, 1986~ Simon, 1990~ Spelten et al., 1995; White & Keith, 

1990). 



HOOFSTUK 7 

TOEP ASSING EN IMPLIKASIES 

Toepassingswaarde van 'n Ekologiese Model van Vroueskofwerk 

Die ekologiese model van vroueskofwerk is deur die outeur geskep as 'n 

hulpmiddel vir die waarnemer om 'n ekologiese verhaal te konstrueer rondom die 

"event shape in time/space" van getroude vroue wat skofwerk verrig (Auerswald, 

1985, p.6). 

Dit is 'n komplekse model juis omdat die outeur erkenning wil gee aan die 

kompleksiteit van die menslike bestaan deur taal, waar elke optrede, gebeurtenis of 

verhouding op verskeie wyses gepunktueer en konsensueel deur ander as verklarings 

aanvaar kan word. Die model neem, onder andere, die huidige konteks en die 

intera:fhanklikheid van die meervoudige bestaansdomeine van die vroueskofwerker in 

ag, sowel as die ekologie van idees waaruit dit ontstaan het en die interaksiepatrone en 

-netwerke waardeur betekenisse gegee en realiteite geskep word. 

Die ekologiese model van vroueskofwerk verteenwoordig dus 'n wegbeweging 

van die oorvereenvoudigde, lineere oorsaak-gevolg-afleidings en die gepaardgaande 

waar-vals-dualisme van die objektiwiteit-sonder-hakies-benadering. Verklarings of 

beskrywings van vroue se belewing van skofwerk word nie beoordeel in terme van hoe 

korrek of waar dit is nie. Die fokus van die ekologiese model is om patrone te 

ondersoek van hoe die verskillende beskrywings van vroue se ervaring van skofwerk 

bymekaar pas en nie om die beste beskrywing ofverklaring te identifiseer nie (Cecchin, 

1987). 

'n Objektiwiteit-in-hakies-benadering beteken egter dat hierdie ekologiese model 

van vroueskofwerk nie in die plek van die lineere oorsaaklikheidskofwerkmodel van 

Barton, Spelten, Totterdell, Smith, Folkard en Costa (1995) geplaas mag word as 'n 

meer korrekte verklaringsmodel van skofwerk deur vroue nie. Dit sou meebring dat 
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daar weereens verval word in 'n megologiese denkwyse waar of die een of die ander as 

die enigste ware realiteit (en die ander een dus as foutief) beskou word. Die ekologiese 

realiteit maak voorsiening vir die saambestaan van beide modelle, aangesien die reels 

van hierdie realiteit of denkwyse: 

... do not include either/or dualisms and the confrontations and 

paradoxes they create, nor do they require reductionistic fragmentation 

as a basis for understanding or the conversion of events shapes to 

objective things. They do not require hierarchical organization or 

adherence to linear time and causality. Instead, they require that 

attention be paid to patterned shapes of events and how they are 

connected, and to the phenomenon of creative synthesis and synergy. 

(Auerswald, 1990, p.46) 

bnplikasies vir die Navorser en Verdere Navorsing 

Die outeur moet deurentyd in gedagte hou dat die beskrywings (of verklarings) 

wat sy met behulp van haar ekologiese model vir getroude vroue se belewing van 

skofwerk genereer, slegs beoordeel kan word as meer of minder bruikbaar in die 

konteks daarvan, afhangende van hoe aanvaarbaar hierdie beskrywings vir ander mense 

in hulle lewensituasies, wat onder andere skofwerk insluit, is. Sy moet ook besef dat 

hierdie beskrywings of verklarings voortdurend onderworpe is aan onderhandeling en 

verandering. 

Die volgende logiese stap in die outeur se oe, en wat sy ook aanbeveel, is om 

deur middel van kwalitatiewe navorsing die beskrywings van vroueskofwerk, wat met 

behulp van die konseptuele, ekologiese model gekonstrueer is, na die waarnemers

gemeenskap te neem en aan bulle voor te le vir aanvaarding (of verwerping) as 

verklarings vir die ervaring van skofwerk deur getroude vroue. 

Daar moet egter besef word dat bloot die navorsingsproses en die aktiewe 

waarneming van getroude vroue wat skofwerk verrig alreeds die idees rondom 
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vroueskofwerk gaan verander. V erder is die navorser ook nie besig om 'n onafhanklike 

verskynsel objektief te bestudeer nie, maar eintlik om sylhaar eie idees oor skofwerk 

van vroue te ondersoek, wat beteken dat by/sy deelneem aan die konstruksie van 'n 

realiteit van die bestudeerde verskynsel. Daarom sal die navorser daarmee vrede moet 

maak dat by/sy nooit absolute sekerbeid en klaarbeid sal kan bereik in sylhaar kennis 

van getroude vroue se belewing van skofwerk nie, maar dat met verloop van tyd daar 

altyd veranderings en nuwe insigte sal volg. 

Implikasies vir Terapie 

W anneer individue of gesinne vir terapie gaan, is skofwerk normaalweg nie die 

aanvanklike probleem wat bulle aan die terapeut voorhou nie. Simon (1990) meen dat 

die rede hiervoor waarskynlik is dat skofwerk vir baie mense 'n sentrale deel vorm van 

die struktuur van hulle lewens, sodat hulle die effek daarvan dikwels nie bevraagteken 

of ondersoek nie. Tog kan skofwerk 'n beduidende steuring in die interaksiepatrone en 

verboudings tussen die lede van 'n gesinsisteem wees. Daarom is dit belangrik vir die 

terapeut om die betekenisse in taal, wat gesinslede aan die intersistemiese steurnis wat 

skofwerk vir hulle verteenwoordig, te ondersoek In die verband kan die ekologiese 

model van vroueskofwerk moontlik as riglyn gebruik word. 

Die gesin wat 'n terapeut konsulteer, bied gewoonlik 'n geslote netwerk van 

gesprekke van blaam, beskuldigings en teenbeskuldigings aan in terme van wie reg of 

verkeerd, goed of sleg en versteurd of gesond is (Mendez et al., 1988). Die vrou wat 

skofwerk verrig, kan byvoorbeeld as 'n 'slegte rna' getipeer word, omdat baar werk 

met baar gesinsverpligtings inmeng, wat weer skuldgevoelens of simptome soos 

depressie, fisiese siekte, ensovoorts, by die vrou kan meebring. Die gesin raak 

vasgevang in bulle interaksies rondom die probleem, sodat dit 'n probleem

gedetermineerde sisteem raak. 

Terapie word deur Goolishian en Winderman (1988) beskou as 'n aktiwiteit wat 

deur taal plaasvind, waar gesprekke rondom 'n probleem nuwe betekenisse kan 

konstrueer. Die oogmerk van die terapeutiese sisteem is om die rigiede, aanvaarde 
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betekenisse van die probleemgedetermineerde sisteem in gesprekke te berondersoek, 

wat bopelik tot 'n uitbreiding of verskuiwing van hierdie idees sal lei. Die doel is nie 

om 'n oplossing vir die probleme te vind nie (megologiese denk:wyse), maar eerder om 

die disintegrering van die probleemsisteem te bewerkstellig. 

Die terapeut se taak is dan om deel te neem aan hierdie gesinsinteraksies, maar 

op so 'n wyse dat by/sy 'n steurnis meebring wat strukturele verandering in die gesin 

sal sneller tot so 'n mate dat die bestaande gesinsorganisasie sal disintegreer en 'n 

nuwe gesin met 'n nuwe organisasie in die plek daarvan kan ontstaan (Mendez et al., 

1988). 

'n Terugblik 

Hoewel die buidige navorsingstudie slegs 'n konseptuele stu die van 

vroueskofwerk bebels bet ( sonder dat die outeur in direkte interaksie met 

vroueskofwerkers tydens hierdie studie was), was die outeur glad nie objektief nie en 

kon sy dit ook nooit wees nie, aangesien sy deurentyd selfverwysend besig was om 

baar eie idees in verband met vroueskofwerk te ondersoek. Sy besef dat baar 

ekosistemiese epistemologie, baar geloof- en waardesisteme, byvoorbeeld ten opsigte 

van die modeme vrou se rolle en haar eie beboeftes aan, onder andere, lewensgeluk, 

sukses en balans, baar sienswyse kleur en dus 'n bril of lens vorm waardeur sy 'n 

verskynsel, soos skofwerk van getroude vroue, waarneem en beskryf 

Die outeur se vonge interaksies met vroue wat skofwerk verrig, bet die 

veronderstelling by baar laat posvat dat getroude vroueskofwerkers waarskynlik meer 

probleme in bulle lewens en gesinne vanwee skofwerk sal beleef as getroude vroue wat 

normale dagwerk verrig. Hierdie aanname is dan ook deur baar bevindings in 'n vorige 

kwantitatiewe navorsingstudie bevestig (De W aard, 1996). Die outeur was dus in die 

vorige en buidige studie (en is nog steeds) besig om die voortbestaan van hierdie 

bestudeerde verskynsel te verseker en seltbevestigende realiteite te skep, waar sy op 

soek was na vroueskofwerkers (en bulle ook gevind bet) wat by baar hipoteses en 

verklarings ingepas bet. 
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Haar huidige konseptuele studie om 'n ekologiese model van vroueskofwerk te 

ontwikkel, was aangevuur deur haar teleurgesteldheid met die vaal, oorvereenvoudigde 

oorsaaklikheidsverklarings wat die bestaande navorsingsliteratuur vir die impak van 

skofwerk op getroude vroue aangebied het. Sy wou graag vanuit 'n ander perspektief 

na vroueskofwerk kyk, sodat dit moontlik kon wees om ryker, meer komplekse 

beskrywings van vroueskofwerk te genereer, wat die Ieser of waarnemer se 

nuuskierigheid kan prikkel en hom!haar werklik 'n gevoel kan gee van hoe vroue hulle 

bel ewing van skofwerk konstrueer. 

Aanvanklik het die outeur geweet dat sy hierdje projek vanuit 'n ekosistemiese 

epistemologie sou aanpak, maar was onseker hoe sy te werk sou gaan om haar 

oogmerk te bereik. Met verloop van tyd het die dele van die legkaart inmekaar begin 

pas en kon die outeur 'n groter geheelbeeld daarin sien. Sy kon, met ander woorde, 

daarin slaag om ander realiteite rondom vroueskofwerk te konstrueer. Hoe bruikbaar 

hierdie realiteite as verklarings van vroue se ervaring van skofwerk is, sal egter deur 

die waarnemersgemeenskap bepaal moet word. 

'n Tekortkoming in die huidige studie, waarvan die outeur deurentyd bewus was, 

was die gebrek aan 'n 'ekologiese taal'. Die menslike taalgebruik is aangepas by die 

megologiese realiteit, sodat die mens gebeure in rasionele en feitelike terme kan 

beskryf ( Auerswald, 1990). Hoewel die outeur gepoog het om in terme van ekologiese 

realiteit te dink en te skryf, het sy telkens bewus geraak daarvan dat haar taalgebruik 

teruggeval het in 'n patroon van oorsaak-gevolg-terminologie, wat deels toegeskryf 

kan word aan die gebrek aan ekologiese taal. Die outeur het ook soms gevoel dat sy 

haar taal nie kreatief en kleurryk genoeg kon aanwertd om voldoende uitdrukking aan 

menslike belewenisse te gee nie. 
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