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HOOFSTUK!

INLEIDING

1.1 Probleemstelling

Die selfkonsep van die mens bepaal in 'n groot mate die wyse waarop die individu sy

(of haar) lewensomstandighede evalueer en deurskou; dit bepaal weer sy

verwagtinge, sy gedrag en die besluite wat hy neem (Burns, 1986; Coleman, 1980).

Hieruit blyk dit duidelik dat die belangrikheid van die selfkonsep - veral tydens die

oorgangsfase vanaf kind tot volwassene - nie onderskat kan word nie. Die

fisiologiese, kognitiewe en psigologiese veranderinge tydens adolessensie dra op 'n

geïntegreerde en gekoordineerde wyse by tot 'n verhoogde selfbewustheid en selfs

toenemende tevredenheid of bekommernis oor hoe ander jou waarneem (Louw,

1990). Hierdie verhoogde sensitiwiteit ten opsigte van eiewaarde tydens

adolessensie, het gelei tot 'n groot hoeveelheid navorsing om die korrelate van

selfkonsepontwikkeling tydens adolessensie te bepaal (Burns, 1986; Coleman, 1980;

Jacobs & Vrey, 1982;Manaster, 1977).

Een van die mees erkende faktore, volgens Rosenberg (1965), wat 'n rol speel by die

ontwikkeling van die selfkonsep tydens die kinderjare, is die invloed van die

belangrike ander, naamlik die ouers, sibbe, onderwysers en portuurgroep. Die gesin

word algemeen deur navorsers beskou as die belangrikste agent in die lê van

fondasies vir geestesgesondheid tydens die kinderjare (Papalia & Olds, 1989;

Rosenberg, 1965; Salkind, 1981). Uit die literatuur blyk verder duidelik dat die

adolessent se selfkonsep verband hou met sy gesinsfunksionering (Burns, 1986;

Lawton, 1982; Louw, 1990;Hoelter & Harper, 1987).



Hierdie korrelasie is egter baie sterker ten opsigte van die adolessent se persepsie

van ouerlike gedrag en die ouer-kind-verhouding, as vir die werklike ouerlike

gedrag (Hoelter & Harper, 1987; Rosenberg, 1965). Teen hierdie agtergrond moet

daar dus rekening gehou word met die feit dat adolessente en hulouers se evaluasie

van die funksionering van hulle gesinne en die waarde daarvan vir hulle vordering,

verskil (Roelofse & Middleton, 1985).

Benewens die verskille in die evaluering van gesinsfunksionering oor die algemeen,

het gesinsfunksionering as sulks ook oor die afgelope paar dekades veranderinge

ondergaan. Dit laat die vraag ontstaan in watter mate die gesin steeds 'n invloed op

die adolessent se selfkonsep uitoefen.

Navorsing wat gedurende die afgelope paar dekades oor gesinne gedoen is, verwys

gereeld na die ingrypende demografiese en sosiale veranderinge wat die gesin.

ondergaan het (Gerdes, Moore, Ochse & Van Ede, 1988; Lerner & Spanier, 1978;

Montgomery, 1982; Mook, 1986). Daar word veral daarop gewys dat die kleiner

wordende gesinne met verhoogde emosionalisering en die daarmee gepaardgaande

meer konflik te doen sal hê (Anderson, 1982; Cohler & Geyer, 1982; Gerdes et al.,

1988). Hierdie wysigings in gesinsfunksionering dra waarskynlik daartoe by dat die

gesin se invloed op die ontwikkeling van die adolessent nie verminder het nie, maar

wel verander het.

Daar is die afgelope twee dekades dan in die besonder gefokus op die effek van die

verhoogde eise wat, in die lig van tegnologiese ontwikkeling, aan die adolessent

gestel word. 'n Ander terrein waarna ook telkens in die literatuur verwys word, is die

effek van die adolessent se posisie in die gesin (Alberoni, 1981; Atwater, 1983;

Coleman, 1980; Rice, 1981; Sebald, 1984). Tydens die sestigerjare, wat gekenmerk is

deur opstandigheid van die adolessente, het dit voorgekom asof die adolessente

2
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. hulle ouers ter wille van hul portuurgroep verwerp het (Erikson, 1968; Hurloek,

1973; Rapoport & Rapoport, 1980; Schultz, 1976). Ander navorsingsbevindings het

egter gedui op 'n meer gebalanseerde optrede van adolessente, en daar is gevind dat

gesinsfunksionering steeds 'n invloed het op die ontwikkeling van die adolessent

(Cohler & Geyer, 1982;Greenberg, Siegel & Leitsch, 1983; Van Wyk, 1983).

Hoewel daar baie algemene navorsing gedoen is betreffende die verhouding tussen

adolessente en hulouers, wil dit voorkom of daar nie genoegsame navorsing gedoen

is sover dit die impak van die gesin op die selfkonsep van die adolessent aangaan

nie. Cheung en Lau (1985:439) verwys hierna soos volg: "However not much research

has been done on examining this relationship. "

1.2 Doelstellings

(a) Hierdie ondersoek is 'n poging om aanvullende lig te werp op dié faktore van

gesinsfunksionering wat 'n bydrae lewer tot selfkonsepontwikkeling by

adolessente.

(b) In hierdie ondersoek word gepoog om die invloed van die adolessent se

belewing van gesinsfunksionering op sy selfkonsep, aan te toon.

(c) Hierdie ondersoek sal poog om meer lig te werp op die gesin se rol in

adolessente se ontwikkeling, veral ten opsigte van die plattelandse jeug.

Uit die onderskeie doelstellings blyk dit dat die sentrale doel van hierdie

navorsingsprojek is om ondersoek in te stel na die verband tussen die adolessent se

belewing van sy gesinsfunksionering en sy selfkonsep.
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1.3 Beplanning

Die weergee van 'n teoretiese raamwerk as agtergrond waarteen hierdie

navorsingsprojek gelees moet word, is vir doeleindes van hierdie navorsingsprojek

baie belangrik. Psigo-opleiding, wat by implikasie die algemene sisteemteorie

omsluit, sal as teoretiese raamwerk vir hierdie navorsingsprojek bespreek word.

Psigo-opleiding impliseer by implikasie 'n verwysing na die ontwikkeling van die

mens oor sy hele lewensloop, sowel as na die algemene sisteemteorie. Die

ontwikkeling van die adolessent, die gesin en die selfkonsep sal dus verken word in

'n poging om 'n oorsigbeeld te vorm van die komplekse interaksies binne die gesin.

Daar sal in die literatuurstudie ook gepoog word om te bepaal watter dimensies van

die ouer-kind-verhouding die "belangrikste" bydrae lewer tot die

selfkonsepontwikkeling van die adolessent.

Vervolgens sal bespreking gewy word aan Psigo-opleiding as teoretiese en

verklaringsmodel vir hierdie navorsingsprojek.

---000---
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HOOFSTUK2

PSIGO-OPLEIDING AS TEORETIESE VERKLARINGSMODEL

2.1 Inleiding

Selfkonsepontwikkeling kan aan 'n konstellasie van faktore toegeskryf word. Om

hierdie rede is 'n omvattende teoretiese raamwerk, waarbinne die interverweefde

kompleksiteit in 'n geheel gekonseptualiseer kan word, nodig.

Schoeman (1983) definieer Psigo-opleiding as gerig op die voorkoming van

geestesprobleme en die ontwikkeling van optimale menslike potensiaaL Dit behels

die opleiding van individue en groepe in vaardighede, insigte en bevoegdhede ten

einde 'n meer sinvolle en doelgerigte lewe te voer. Psigo-opleiding blyk dus die

teoretiese raamwerk te wees waarbinne die dinamiek en kompleksiteit van die

adolessent se selfkonsep en sy gesinsfunksionering geakkommodeer kan word.

2.2 Die teoretiese onderbou van Psigo-opleiding

2.2.1 'n Persoon-omgewingsmodel

In reaksie op die linieêr-kousale mediese model, stel Ivey en Simeck-Downing

(1980) 'n model voor wat weg beweeg van die oorsaak-gevolgbenadering na 'n

persoon-omgewingtransaksie in die ontwikkelingsin van die woord. Hierdie model

kan skematies soos volg voorgestel word:
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Figuur 2.1 'n Persoon-omgewingsmodel

Persoon

(kliënt)

.4Ï" ~r

Omgewing

(terapeut

(Ivey & Simeck-Downig, 1980:152)

Uit figuur 2.1 blyk die volgende duidelik:

persone determineer die omgewing;

die omgewing determineer die persoon; en

die omgewing en persone is in gedurige interaksie met mekaar en ontwikkel

mekaar.

2.2.2 Mensbeskouing in Psigo-opleiding

In emge ontwikkelings- of terapeutiese situasie beboort die kliënt (individu of

groep) en sy beboeftes die spilpunt te wees waarop gefokus word. In 'n situasie soos

dié word 'n sekere mensbeskouing dus verondersteL Die potensiaal vir 'n

ontwikkelingsmodel is volgens Corsini (1979) vervat in die volgende belangrike

aspekte van mensbeskouing:

die mens is verantwoordelik en vry;

die mens bet die vermoë om sy eie doelwitte te stel en te bereik; en
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die mens strewe na selfaktualisering.

Daar kan ook verwys word na bydrae vanuit die Behaviorisme met uitgangspunte

soos:

gedrag word beïnvloed deur die manipulering van die omgewing (Skinner,

1971), en

gedrag is 'n produk van leer en sosio-kulturele kondisionering.

In aansluiting by hierdie uitganspunte kan ook aanvullend verwys word na Ellis se

rasioneel-ernotiewe terapeutiese beginsels waarin die aanleer van kognitief-

emosionele vaardighede beklemtoon word om 'n ontwikkelingsklimaat te aktiveer.

Hierdie uitgangspunte, naamlik dat die mens verantwoordelik en vry is; dat hy oor

die vermoë beskik om eie doelwitte te stel; dat hy na selfaktualisering strewe; dat hy

kognitief-emosionele vaardighede kan aanleer; dat sy gedrag die produkvan leer is

en beïvloed kan word deur manipulering van die omgewing, het neerslag in die werk

van sielkundiges soos Carkhuff (1981) gevind. Hierdie wegbeweeg vanaf die

"tradisionele" terapeutiese werkswyse, skep nuwe ruimte vir menslike ontwikkeling

en bied nuwe uitdagings vir wat, in die breër sin van die woord, vir die ontwikkeling

van die gemeenskap van die sielkundige groot waarde is.

Teen hierdie agtergrond word vervolgens bespreking gewy aan die implikasies van

'n model vir Psigo-opleiding.



2.2.3 Implikasies van toepassing by die ontwikkeling van 'n model vir Psigo-

opleiding

Schoeman (1983) identifiseer sekere belangrike implikasies vir die ontwikkeling van

'n teoretiese en praktyk-georiënteerde model vir Psigo-opleiding. Hierdie faktore

omskryf die kenmerke van Psigo-opleiding en impliseer 'n verdere uitgebreide

onderbou van teoretiese beginsels. Die implikasies sal vervolgens kortliks aangedui

word, waarna die algemene sisteemteorie, kubernetika en sekere

ontwikkelingsperspektiewe wat hiermee verband hou, bespreek sal word. Die

implikasies is soos volg:

1. Psigo-opleiding is geskik vir die ontwikkeling van meer komplekse sisteme.

2. Die proses van Psigo-opleiding is siklies van aard.

3. Psigo-opleiding betrek die ontwikkeling van die mens oor sy hele lewensloop.

4. Psigo-opleiding is gerig op voorkoming.

5. Psigo-opleiding veronderstel sekere metodes van opleiding.

(Schoeman, 1983) .

Slegs die implikasies wat besondere betrekking het op hierdie ondersoek, sal

vervolgens in groter detail bespreek word.

(i) Psigo-opleiding is geskik vir die ontwikkeling van meer komplekse sisteme

Die ontwikkelende kompleksiteit van sisteme impliseer 'n hiërargiese ordening van

sisteme waarin die individu sowel as die groep waarvan die individu 'n deel is, 'n

bepaalde vlak uitmaak. Schoeman (1983) gee 'n weergawe van so 'n hiërargiese

ordening van lewende sisteme soos deur Miller gekonseptualiseer. Hiervolgens is

lewende sisteme in sewe vlakke georden, naamlik:

8



9

1. Selle

2. Organe

3. Organisme (die mens)

4. Groepe (gesinne, komitees, werksgroepe)

5. Organisasies (sakeondernemings, skole, universiteite)

6. Gemeenskappe (etniese groepe, sosio-ekonomiese groepe)

7. Supra-nasionale sisteme (sisteme wat bestaan uit 'n versameling van

gemeenskappe)

(Schoeman, 1983:8)

Miller stel hierdie hiërargiese orde van sisteme skematies soos volg voor:

Figuur 2.2 Skematiese voorstelling van die hiërargies geordende lewende sisteme

(Schoeman, 1983:9)

Binne die raamwerk van die voorafgaande konseptualisering is dit duidelik dat op



organismiese vlak, met die menslike persoonlikheid as lewende sisteem, kennis oor

die individuele persoonlikheid en die mens in die breë funksionering geïntegreer

kan word. Dit blyk verder ook baie duidelik dat dié hiërargiese vlak van groepe 'n

meer komplekse sisteem impliseer. Volgens die algemene sisteemteorie is 'n

verandering of ontwikkeling in die totale sisteem moontlik indien 'n element of

subsisteem in 'n sisteem verander of ontwikkel. Om hierdie konsep in breër konteks

te verstaan, is dit egter vervolgens nodig om 'n meer gedetailleerde bespreking aan

die algemene sisteemteorie te wy.

2.2.3.1 Die algemene sisteemteorie

Die algemene sisteemteorie is volgens Schoeman, Nel en Wessels (1983) gebaseer

op die uitgangspunt dat die werklikheid kompleks is en dat verskynsels wat in die

werklikheid voorkom interafhanklik van mekaar en die omgewing is. Hieruit volg

dit dat die oorsaak van menslike gedrag nie toegeskryf kan word aan enkelvoudige

elemente binne die mens as 'n sisteem nie, maar dat dit 'n funksie van die

interafhanklikheid tussen die elemente van so 'n sisteem en tussen die sisteem en

ander sisteme is.

Die sisteembenadering het sy ontstaan te danke aan die doelstelling van verskeie

wetenskaplikes om 'n oorhoofse teorie en metodologie te vind wat diverse velde van

kennis sou saambind (Trappl & Pask, 1978). Die algemene sisteemteorie probeer

egter nie om bestaande vakteorieë te vervang nie, maar poog eerder om bestaande

kennis en teorieë sinvol te integreer en te orden (Schoeman et al., 1983). Daar kan

dus na die algemene sisteemteorie verwys word as 'n metateorie, aangesien dit 'n

teoretiese raamwerk bied waarbinne die menslike persoonlikheid as 'n

interafhanklike verskynsel binne 'n groter sisteem beskrywe en ondersoek kan word.

10
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Gedurende die vroeë dertigerjare het Von Bertalanffy (1972) die probleem van

teoretiese embriologie bestudeer. Hy het gepostuleer dat die historiese

ontwikkelingsgang van natuurwetenskaplike navorsing vanaf die Griekse tye tot die

begin van die 19de eeu feitlik tot stilstand gekom het.

'n Griekse filosoof, Aristoteles, se bekende holistiese standpunt waarvolgens 'n

voorwerp alleen beskrywe en begryp kan word binne die konteks van 'n groter

geheel, het die implikasie gehad dat die mens sowel as die invloed van die

omgewing bestudeer moes word om menslike gedrag na behore te verstaan (Von

Bertalanffy, 1972).

Met die verloop van die eeue is hierdie beskouing egter vervang met 'n neiging om

komplekse verskynsels te reduseer tot elementêre dele. Dit het gelei tot die

prewetenskaplike paradigma van linieêre oorsaaklikheid (Schoeman et al., 1983).

In die vroeë twintigerjare formuleer Von Bertalanffy sy sogenaamde organismiese

bestuderingswyse in die biologie. Hy postuleer twee fundamentele beginsels

waarvan die teoretiese konsepte van 'n sisteemteorie afgelei word, naamlik:

die beginsel van biologiese instandhouding, waarvolgens 'n organiese sisteem

neig om homself in stand te hou, en

die beginsel van hiërargiese orde, waarvolgens die sisteem neig na 'n

maksimumformasie sowel as na ruimtelike-ordening.

Vervolgens word daar aan meer besonderhede omtrent die algemene sisteemteorie

aandag gegee.



(i) Die sisteem: 'n definisie

Die volgende definisie van die woord sisteem, soos dit in die algemene

sisteemteorie gebruik word, word deur Schoeman (1983:4) gegee:

'n Sisteem vorm 'n geheel of 'n eenheid wat uit verskillende dele of

subsisteme bestaan wat verwant is aan mekaar en in interaksie met

mekaar verkeer.

Voorts word 'n uiteensetting van die gemeenskaplike kenmerke van sisteme, na

analogie van Schoeman (1983) en Silvio (1978), gegee.

(ii) Kerimerke van sisteme

'n Sisteem vorm 'n geheel of eenheid

Die sisteem as geheel is meer as die somtotaal van die dele (of subsisteme ). Dit

impliseer dat die sisteem as 'n geheeloor eienskappe beskik wat nie by die

subsisteme aangetref word nie. In hierdie studie maak die gesin die sisteem uit. Dit

het die implikasie dat die gesin se funksionering as eenheid nie slegs deur die

afsonderlike bestudering van die individuele lede verduidelik kan word nie (Linde

& Broodryk, 1986).

'n Sisteem bestaan uit subsisteme

'n Sisteem, behalwe as dit die kleinste sisteem is, bestaan uit verskillende

subsisteme, eenhede, komponente of aksies. Hierdie subsisteme kan onbeperk wees,

met die kleinste sisteem bestaande uit slegs twee komponente. Elke subsisteem het

12



'n gedifferensieerde funksie en kan uit die aard van die saak ook deel uitmaak van

'n ander sisteem. So kan dit vervolgens gestel word dat die gesin as 'n sisteem ook

uit verskeie subsisteme, naamlik die gesinslede bestaan. Die adolessent is dus vir die

doeleindes van hierdie ondersoek 'n subsisteem, en die dinamika van die adolessent

se ontwikkeling is juis onder andere geleë in die interaksie tussen die gesinslede.

Die interaksie en verwantskap tussen subsisteme en sisteme

Daar bestaan altyd 'n verwantskap tussen die subsisteme onderling en tussen die

sisteem en sy subsisteme. Hierdie verwantskap tussen die subsisteme en tussen die

subsisteme en die sisteem self, impliseer altyd interaksie tussen genoemde sisteme.

Sonder interaksie tussen die verskillende vlakke van sisteme, is instandhouding van

en groei binne die sisteem nie moontlik nie.

Linde en Broodryk (1986) stel in dié verband dat 'n sisteem 'n stel interaksionele

komponente is, waar die funksionering van een komponent deur die vlakke van

funksionering van elk van die ander komponente beïnvloed word. Die wyse waarop

'n gesinsisteem funksioneer, het belangrike implikasies VIr die welvaart en

ontwikkeling van elke lid van die gesin (of subsisteem).

'n Sisteem is deel van 'n groter struktuur

Alle sisteme het 'n suprasisteem. Die suprasisteem is die daaropvolgende sisteem op

'n hoër vlak in die hiërargiese orde van sisteme (vergelyk 2.2.3(i)). Ten einde te

ontwikkel, of soms selfs te oorleef, moet elke sisteem in voortdurende interaksie

met die suprasisteem verkeer. Hierdie interaksie bring aktiwiteit(e) mee wat

onontbeerlik vir die ontwikkeling en voortbestaan van die subsisteem is.

13



'n Sisteem: in tyd en ruimte

Elke sisteem funksioneer in tyd en ruimte. Die sisteem het 'n historiese plek wat

beduidend is in die beskrywing van die sisteem se sames telling en dinamika op 'n

gegewe tydstip. Tyd, soos dit gebruik word in die algemene sisteemteorie, word dus

gedefinieer as die bepaalde oomblik wanneer 'n struktuur bestaan of wanneer 'n

proses plaasvind. 'n Sisteem word beïnvloed deur tyd deurdat die sisteem binne die

tydsdimensie altyd vorentoe of agtertoe beweeg. Die struktuur van die sisteem

verander dus altyd met verloop van tyd. Die monitering van hierdie

veranderingsproses is van die allergrootste belang wanneer ons in die ontwikkeling

van sisteme sou belangstel. Die ontwikkelingsielkunde by uitnemendheid spel die

belangrikheid van tyd by die ontwikkelingsproses uit. Vir doeleindes van hierdie

ondersoek word tyd gekoppel aan die verskillende fases van ontwikkeling waarin 'n

individu en die gesin op 'n gegewe tydstip verkeer.

'n Sisteem is ook evalueerbaar deur die ruimte waarin dit bestaan. Hierdie ruimte

kan fisies of abstrak-konseptueel wees. Fisiese ruimte impliseer die afgebakende

gebied wat gedeel word deur waarnemers van die sisteem. KonseptueIe ruimte is die

omgewing en samelewing waarbinne die sisteem bestaan en word deur die mens self

geskep. Die interpretasie van konseptuele ruimte en die waarneming van

verhoudings in so 'n ruimte, is afhanklik van menslike observasies.

Grense

Ruimte impliseer grense. 'n Sisteem word van die suprasisteem en die subsisteem

onderskei deur die identifisering van grense. Hierdie grense kan deurdringbaar of

ondeurdringbaar, vaag of duidelik wees. Hiervolgens kan sisteme as onderskeidelik

oop en toe geklassifiseer word. 'n Oop sisteem laat inligting deur, terwyl dit nie die

14
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geval by 'n geslote sisteem is nie.

Energie- en inligtinguitruiling

'n Baie belangrike konsep van die algemene sisteemteorie is die in- en uitruil van

inligting binne sowel as tussen die sisteem( e). Hierdie vloei van energie en inligting

tussen sisteme en subsisteme is noodsaaklik vir die sisteem se voortbestaan en

ontwikkeling. Indien daar min of geen vloei van inligting of energie oor die grense is

nie, lei dit tot disintegrasie en deteriorasie binne en tussen sisteme ('n toestand van

entropie). Negentropie is 'n toestand wat ook kan voorkom; dit is die toestand

tussen maksimale en minimale entropie.

Oop en geslote sisteme

Die noodsaaklike vloei van energie en inligting is slegs moontlik tussen sisteme en

subsisteme as die grense daarvan deurdringbaar, deurlaatbaar of oop is. 'n Oop

sisteem bly voortbestaan deurdat transaksies en transformasies kan plaasvind en

uitsette gelewer kan word. 'n Geslote sisteem daarteenoor het ondeurdringbare

grense wat alle interaksie en dus ook transformasie blokkeer.

Die verskil tussen oop en geslote sisteme word ook in terme van morfogenese en

morfostase verduidelik. Morfogenese is die proses waardeur 'n sisteem 'n nuwe

struktuur ontwikkel om by die invloed van die omgewing aan te pas. Morfogenese is

dus 'n eienskap van 'n oop sisteem. Morfostase verwys na die neiging van 'n sisteem

om homself te handhaaf ongeag die invloed van die omgewing. Morfostase is 'n

kenmerk van geslote sisteme.

Sisteme strewe na stabiliteit
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Enige lewende sisteem streef daarna om 'n toestand van stabiliteit te handhaaf in

die interaksieproses met ander sisteme sowel as met die suprasisteem. Oormatig

ongereguleerde uitruil van inligting en energie uit die omgewing kan 'n oop sisteem

egter ook nadelig beïnvloed. Die sisteem het dus terugvoersiklusse nodig om

homself sinvol en effektief te reguleer.

Die stabiliteitstoestancl wat 'n sisteem beleef is nie altyd ideaal of positief nie. In die

algemene sisteemteorie word teoreties na twee stabiliteitstoestande verwys:

(i) In'n nie-progressiewe stabiliteitstoestand word die ekwilibrium, na 'n

periode van onstabiliteit, na die oorspronklike vlak van funksionering herstel.

(ii) In die geval van die progressiewe stabiliteitstoestand bereik die sisteem ook

'n ekwilibrium, maar in hierdie toestand vind organisasie op 'n hoër vlak van

kompleksiteit plaas.

Oop sisteme raak dus met verloop van tyd toenemend kompleks en georganiseerd,

aangesien die sisteem voortdurend besig is om by verskillende eise en veranderinge

in die omgewing aan te pas.

Terugvoer: Voorwaarde vir instandhouding van die sisteem

Lewende sisteme benodig 'n terugvoerproses om hulleself te reguleer en effektief

instand te hou. Interne terugvoer geskied wanneer 'n sisteem dele van sy eie uitset

as terugvoer gebruik, en eksterne terugvoer geskied wanneer die sisteem insette

vanuit ander sisteme gebruik. Daar kan verder onderskei word tussen positiewe en

negatiewe terugvoer. Positiewe terugvoer dra by tot ewewig, terwyl negatiewe



terugvoer disekwilibrium in die hand werk.

2.3.2 Die proses van Psigo-opleiding is siklies van aard

Die dinamiese vloei van energie- en inligtinguitruiling tussen oop sisteme en die

instandhouding van sisteme deur middel van terugvoerprosesse, suggereer 'n

oorkoepelende model van prosesfunksionering (Silvio, 1978).

(a) Psigo-opleiding en die kubernetiese siklus

Weiner (1948) het vanuit die konsep van sikliese funksionering kubernetika

ontwikkel. Rademeyer (1978) definieer kubernetika as die wetenskap van die

kontrole van komplekse sisteme deur middel van inligtinguitruiling. Die bestudering

van kubernetika toon aan dat daar 'n self-kontrolerende beheersiklus bestaan wat

noodsaaklik is vir optimale sisteemfunksionering (Schoeman, 1983). Figuur 2.3 gee

'n skematiese voorstelling van so 'n selfkontrolerende beheersiklus:

Figuur 2.3 Die kubernetiese siklus

(Schoeman, 1983)

(b) Uit figuur 2.3 blyk die volgende:

(i) Die kubernetiese siklus begin deur 'n situasie-analise wat gedoen word. Na
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aanleiding van die situasie-analisie kan behoeftes bepaal word waarna

doelwitte uitgespel kan word.

(ii) Doelwitformulering geskied ooreenkomstig die bepaalde behoeftes wat

geïdentifiseer is. Die terugvoerproses maak dit dus moontlik vir die sisteem

om 'n hiërargie van voorkeurbesluite op te stel deurdat die sisteem 'n keuse

kan uitoefen ten opsigte van watter interne pregressiewe stabiliteitstoestand

die sisteem wil inneem. Die voortbestaan van die sisteem binne die

suprasisteem hang weer af van eksterne doelstellings of 'n stel interaktiewe

doelstellings.

(iii) Die bereiking van 'n doelwit bepaal die uiteindelike bestaan en vestiging van

'n sisteem. Aangesien die wyse waarop doelstellings bereik kan word varieer

volgens omstandighede, het Von Bertalanffy (1972) die konsep ekwifinaliteit

geskep. Hiermee word bedoel dat die finale progressiewe stabiliteitstoestand

deur middel van verskillende aanvangspunte bereik kan word. Sekere

gedragshandelinge of strategieë word dus geïdentifiseer.

(iv) Ná implementering van die geselekteerde strategie word die effek daarvan

met die aanvanklike doelwit vergelyk. Hierdie beoordeling word terugvoer

genoem (Schoeman, 1983). Terugvoer funksioneer as 'n evaluasiemeganisme

waardeur daar 'n direkte terugkoppeling van doelwitbereiking na

doelwitformulering in die hand gewerk word.

Waar daar bespreking aan die algemene sisteemteorie en kubernetika gewy is, is dit

vervolgens nodig om in die volgende afdeling na die belangrikheid van die

ontwikkelingsielkunde binne die breë konsep van Psigo-opleiding te verwys.

18
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(ii) Psigo-opleiding betrek die ontwikkeling van die mens oor sy hele lewensloop

Verklaringsmodelle vir Psigo-opleiding word in die ontwikkelingsielkunde gevind.

Die ontwikkelingstake en vlakke van ontwikkeling wat deur veral Havighurst (1953),

Erikson (1968), Piaget (1972) en Maslow (1970) beskryf word, kan volgens

Schoeman (1983) as doelstellings vir 'n model vir Psigo-opleiding dien.

Die ontwikkelingsfunksie wat Psigo-opleiding in die lewensloopontwikkeling van die

individu vervul, sal vervolgens bespreek word met betrekking tot die interaksies in

die mens se lewensloop.

(a) Interaksies in die mens se lewensloop

Die verskillende lewensiklusse binne een gesin wat uit adolessente, jonger broers en

susters, hulle ouers en moontlik ook grootouers kan bestaan, impliseer 'n

kompleksiteit van interaksies. Die kompleksiteit word verhoog deurdat elke

subsisteem in 'n eie fase van ontwikkeling verkeer. Die komplekse interaksies tussen

die verskillende lede van'n gesin oor die mens se lewensloop kan skematies soos

volg voorgestel word:
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Figuur 2.4 Interaksies in die mens se lewensloop
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Uit Figuur 2.4 blyk dat ten einde die kompleksiteit van die adolessent se behoeftes

te verstaan, dit nodig is dat kennis gedra moet word van die ontwikkelingstadiums

waarin lede van die saamgestelde gesin in 'n relevante tydstip verkeer.

In aansluiting by die hele konsep van ontwikkelingstadiums sal die verskillende

ontwikkelingsperspektiewe baie kortliks bespreek word.

(b) Teorieë oor menslike ontwikkeling

Die ontwikkeling van die individu is 'n dinamiese proses vanaf bevrugting tot die

dood (Louw, 1990; Salkind, 1981). Die totale lewensloop kan in verskillende fases

ingedeel word. Hierdie indeling is gebaseer op die waarneming dat sekere tydperke

besondere kenmerke het. Afhangende van die invalshoek van 'n teorie, kan die fases

beskryf word in terme van psigiese, psigo-sosiale, kognitiewe of aktualiserende

ontwikkeling.

'n Ontwikkelingsteorie is meer as net 'n blote beskrywing van die individu se

ontwikkeling. Dit is eerder 'n poging om die ontwikkeling van die mens sistematies

vanuit 'n bepaalde oogpunt te beskryf en verklaar.



2.2.3.2 Verskillende ontwikkelingsperspektiewe aansluitend by psigo-opleiding

Die breë teoretiese oriëntasies wat aansluiting vind by Psigo-opleiding, kan soos

volg in die ontwikkelingsielkunde onderskei word:

1. Die behavioristiese benadering

Hierdie benadering berus op die aanname dat gedrag hoofsaaklik aangeleer word

. en dat dit beïnvloed kan word deur die manipulering van die omgewing. Die

behavioriste beskou ontwikkeling en gedrag primêr as 'n respons op eksterne

stimuli. Ontwikkeling is dus 'n funksie van leer (Salkind, 1981). Die stimuli wat lei

tot 'n respons kan van menslike of natuurlike oorsprong wees. Ontwikkeling is dus

sosiaal en omgewingsgefundeerd (Salkind, 1981).

li

f

Die sterkte van hierdie benadering tot ontwikkeling lê in die fokus wat geplaas word

op die sosiale konteks van leer (Papalia & Olds, 1989). Die behavioriste se sosiale

en omgewingsgefundeerde perspektief op ontwikkeling beklemtoon die nodigheid

dat die adolessent se selfkonsepontwikkeling binne die konteks van sy gesin

ondersoek moet word.

2. Die Iewensloop- en ontwikkelingstaak-benaderings

Havighurst (1972) het bio-psigo-sosiale ontwikkelingstake geformuleer wat die

individu gedurende verskillende lewensfases moet bemeester. Hierdie

ontwikkelingstake word deur fisieke maturasie, omgewingseise en persoonlike

waardes en aspirasies gedefinieer. Indien take nie op die aangewese tyd met welslae

hanteer word nie, belemmer dit die bemeestering van opeenvolgende take.
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Havighurst (1972) verdeel die lewensloop van die mens soos volg in ses tydperke:

(i) Babatyd en vroeë kinderjare:

(ii) Middelkinderjare:

(iii) Adolessensie:

(iv) Vroeër volwassenheid:

(v) Middelvolwassenheid:

(vi) Laat-volwassenheid

(Bejaardheid):

Erikson (1968) omskryf ook die totale lewenspan van die mens met verwysing na agt

stadia van psigososiale ontwikkeling. Hy stel dit dat alle ontwikkeling 'n grondplan

het waarvolgens verskillende aspekte van ontwikkeling op verskillende tydperke na

vore kom.

22

geboorte tot ongeveer ses jaar

ongeveer ses jaar tot ongeveer 12 jaar

12 tot 18 jaar

18 tot 35 jaar

35 tot 60 jaar

60 jaar en ouer

In sy psigososiale ontwikkelingsteorie lê Erikson klem op die interaksie tussen die

persoon se innerlike eienskappe en die sosiale eise wat aan die individu gestel word.

In elke stadium van die mens se lewensloop word hy gekonfronteer met 'n

persoonlike krisis wat ontstaan uit genoemde interaksie. Die persoon moet hierdie

krisis bemeester ten einde na 'n volgende ontwikkelingstadium te beweeg (Salkind,

1981). Die suksesvolle uitkoms van elke krisis is 'n spesifieke deug.

Die verskillende stadiums met die gepaardgaande psigososiale krisisse en die ego-

kwaliteite wat positiewe oplossing tot gevolg het, kan soos volg opgesom word:

(i) Geboorte tot 18 maande: Vertroue versus wantroue - hoop

(ii) 18 maande tot 3 jaar: Outonomie versus vertwyfeling - wilskrag

(iii) 3 tot 6 jaar: Inisiatief versus skuldgevoelens - doelgerigtheid
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(iv) 6 tot 11 jaar: Arbeidsaamheid versus minderwaardigheid -

bekwaamheid

(v) Adolessensie: Identiteit versus rolverwarring - getrouheid

(vi) Jong volwassenheid: Intimiteit versus isolasie - liefde

(vii) Volwassenheid: Generatiwiteit versus stagnasie - sorgsaarnheid

(viii) Bejaardheid: Ego-integriteit versus wanhoop - wysheid

Die stadium van identiteit versus rolverwarring is van spesifieke belang vir hierdie

navorsingsprojek. Volgens Erikson (in Gerdes et al., 1988) is die adolessent se

belangrikste uitdaging om 'n gevoel van identiteit te ontwikkelop grond van wat hy

oor homself en ander leer. Indien hy nie daarin slaag nie, lei dit tot onsekerheid oor

homself, sy rol en plek in die samelewing, wat die selfkonsep negatief kan beïnvloed.

3. Die kognitiewe ontwikkelingsperspektief

Piaget word steeds as die invloedrykste teoretikus binne hierdie benadering beskou

(Louw, 1990). Hy beskryf kognitiewe ontwikkeling in terme van komplekse

interaksies tussen genetiese, psigiese en omgewingsfaktore (Louw, 1990).

Piaget beskryf vier periodes van kognitiewe ontwikkeling, naamlik:

(i) Scnsories-motoriese fase:

(ii) Pre-operasionele fase:

(iii) Konkreet-operasionele fase:

(iv) Formeel-operasionele fase:

geboorte tot ongeveer 2 jaar

2 jaar tot 7 jaar

7 jaar tot 11 jaar

11 jaar tot volwassenheid

(Louw, 1990)

Die adolessent verkeer III die formeel-operasionele fase. Gedurende hierdie



periode ontwikkel die adolessent die vermoë om abstrak te dink en afleidings te

maak. Dit stel hom in staat om abstrakte sake en hipoteses te verwerk. Die

adolessent het dus ook die begripsvermoë om abstrakte konsepte soos liefde,

vryheid en geregtigheid en die probleme wat deel daarvan is, te hanteer.

Ginsburg en Opper (1979) beweer verder dat kognitiewe ontwikkeling aangehelp

word deur 'n stimulerende omgewing wat ervaringsgeleenthede bied.

2.3 Die praktykmodel vir Psigo-opleiding

Uit die voorafgaande bespreking van die teoretiese onderbou van Psigo-opleiding is

dit nou moontlik om die praktykmodel vir Psigo-opleiding en die aansluiting

daarvan by hierdie navorsingsprojek te beskryf. Figuur 2.5 gee 'n skematiese

voorstelling van 'n kubusmodel wat as konseptuele raamwerk vir die praktykmodel

gebruik word.

Figuur 2.5 Die praktykmodel van Psigo-opleiding
r---------------.-- ~_
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Figuur 2.5 bied 'n model as riglyn aan die hand waarvan die selfbeeldontwikkeling

van die adolessent aangespreek kan word. In hierdie navorsingsprojek word daar by

die hiërargie van komplekse sisteme gefokus op individue (adolessente) en groepe

(die gesin), met die voorkoming van geestesongesteldheid deur die ontwikkeling van

'n positiewe selfkonsep as oorhoofse doelstelling. Die opleiding van die adolessent

en/ of die gesin in spesifieke vaardighede en insigte wat verband hou met gesonde

selfkonsepontwikkeling, kan geestesgesondheid bevorder. Die metode van opleiding

kan direkte opleiding van die adolessent self wees, of dit kan konsultasie-opleiding

van ouers behels.

In die lig van die eienskappe van 'n sisteem mag die ontwikkeling van komplekse

gesonde sisteme nooit stagneer nie. Bestaande kennis moet dus voortdurend

aangevul word. Die integrasie en aanwending van bestaande en nuwe kennis kan

binne die grense van die praktykmodel van Psigo-opleiding geskied.

2.4 Psigo-opleiding as teoretiese verklaringsmodel vir hierdie navorsingsprojek

Die sistemiese ontleding en sikliese aard van Psigo-opleiding blyk duidelik uit die

omskrywing wat vroeër gegee is (vergelyk 2.2.3.1). Die konseptualisering van die

gesinsfunksionering van die adolessent en die effek wat dit op sy

selfkonsepontwikkeling het, val binne die raamwerk van Psigo-opleiding as

teoretiese en praktyk-metateorie en verwysingsraamwerk.

Binne die raamwerk van hierdie ondersoek staan die adolessent se ontwikkeling

binne gesinsverband sentraal. Dit is dus noodsaaldik om, binne die konteks van die

algemene sisteemteorie, die gesin as 'n sisteem te ondersoek.



Samevattend kan gestel word dat wanneer daar in 'n navorsingsprojek soos hierdie

verwys word na selfkonsep, adolessente, ouers, ensovoorts, die beginsels van Psigo-

opleiding, algemene sisteemteorie en die ontwikkelingsielkunde altyd deeglik

verreken moet word - teoreties óf prakties beskou.

Waar daar vervolgens bespreking aan die gesinsfunksionering van die adolessent

gewy word, moet dit gelees word teen die agtergrond van al die beginsels soos in

hierdie hoofstuk vervat.

---000 ---
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HOOFS'fUK3

DIE GESINSFUNKSIONERING VANDIE ADOLESSENT

3.1 Inleiding

In hierdie hoofstuk sal klem geplaas word op gesinsontwikkeling as die raamwerk

waarbinne gesinsfunksionering beskryf kan word. Reeds sedert die begin van die

eeu het navorsers gepoog om gesinsantwikkeling as 'n verklaring vir

gesinsverskynsels aan te wend (Steyn & Breedt, 1978).

Die ontwikkeling van 'n gesin kan, net soos in die geval van by die individu, beskryf

word in terme van 'n bepaalde lewensiklus. Die bespreking van die lewensiklus van

die gesin kan egter nie geskied sonder inagneming van die suprasisteem waarbinne

die gesin horn. bevind nie. Daar sal dus aangetoon word hoe veranderinge in die.

samelewingstruktuur tot veranderinge in gesinsfunksionering lei.

Vervolgens sal gesinsantwikkeling in die breë bespreek word ten einde 'n raamwerk

daar te stel waarbinne die funksionering van die gesin tydens die adolessensie van 'n

gesinslid dan ondersoek kan word.

3.2 Gesinsontwikkeling

Volgens Schultz (1976) word die gedagte dat die gesin telkens binne nuwe fases van

ontwikkeling verkeer en dienooreenkomstig gekonfronteer word met bepaalde take,

reeds sedert 1931 bespreek. Die gesin het dus, net soos die individu, 'n sekere

lewensiklus, ook genoem die gesinsiklus. Gewoonlik begin die siklus met die

huwelik en eindig met die sterwe van een of albei egliede.
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Hoewel die meeste navorsers hierdie grense van die gesin se lewensiklus gebruik,

bestaan daar heelwat benaderings met betrekking tot die verskillende fases wat

gedurende dié siklus onderskei kan word (Duvall & Miller, 1985; Lerner & Spanier,

1978; Steyn & Breedt, 1978). 'n Kernprobleem wat egter bestaan, is dat daar

oorvleueling van verskillende fases kan wees. 'n Oplossing wat hiervoor aangebied

word, is dat die fase waarin die gesin verkeer, bepaal word deur die ouderdom van

die oudste kind in die gesin (Stroup, 1966).

Duvall onderskei die volgende 7 fases in die lewensiklus van die gesin (Duvall &

Miller, 1985:26) :

Fase

1 Getroude pare (sonder kinders)

2 Gesinne met suigelinge (oudste kind: geboorte - 30 maande)

3 Gesinne met voorskoolse kinders (oudste kind 2 - 5 jaar)

4 Gesinne met skoolgaande kinders (oudste kind 6 - 13 jaar)

5 Gesinne met adolessente (oudste kind 13 - 20 jaar)

6 Middeljarige ouers (tieners tot aftrede)

7 Bejaarde ouers (aftrede tot afsterwe van ouers)

Met DuvaIl se fases van die gesinslewensiklus as vertrekpunt, sal daar vervolgens

gelet word op die ontwikkelingstake en spanninge wat daar ten opsigte van elke fase

vir die gesin bestaan.

(a) Fase 1: Getroude pare sonder kinders

Hierdie fase strek vanaf die huwelik tot met die geboorte van die eerste kind. Die
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egpaar moet eerstens aanpassings maak ten opsigte van die ontwikkeling van 'n

sekere lewensfilosofie waarop hulle gesamentlike lewe gebaseer kan word.

Tweedens moet die moontlikheid van kinders oorweeg word en moet die egpaar
I

begin om hulleself in te stelop hul rol(le) en funksie as ouers.

(b) Gesinne met suigelingeFase 2:

Hierdie fase strek vanaf die geboorte van die eerste kind totdat die kind dertig

maande oud is. Die man en vrou betree dus in hierdie fase hul eerste tree en rol as

moeder en vader, en moet leer om in ooreenstemming met dié rolverwagtinge te

funksioneer. Buiten die aanpassing by hul rolle moet hulle ook aanpassings maak by

die veranderinge wat plaasvind in die huishouding, die ingekorte vryheid,

vermindering van intimiteit en die ontwikkeling van 'n opvoedingspatroon ..

(c) Fase 3: Gesinne met voorskoolse kinders

Hierdie fase behels die tydperk vanaf die oudste kind se tweede jaar totdat hy ses

jaar oud is. Die gesin se ontwikkelingstake is tydens hierdie fase veral gerig op die

bevordering van die kinders se ontwikkeling met klem op outonomie en

sosialisering. Hierbenewens moet die ouers toesien dat die privaatheid in hul

huweliksverhouding behoue bly.

(d) Fase 4: Gesinne met skoolgaande kinders

Hierdie fase strek vanaf die oudste kind se toetrede tot skool todat hy 'n adolessent

is. Die inskakeling van die kind by die breër samelewing deur sy toetrede tot die

skool, is 'n voortsetting van die sosialiseringsproses en die ouers moet steeds hierby

betrokke wees. Hierdeur word nuwe idees in die gesinsisteem ingebring wat
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geëvalueer behoort word en by daar aangepas moet word. Die gesin begin ook nou

as 'n kooperatiewe eenheid saamwerk ten opsigte van die verdeling van

huishoudelike take.

(e) Fase 5: Gesinne met adolessente

Hierdie tydperk kan as 'n totaal nuwe era binne die gesin gesien word, want "it

marks a new definition of the children within the family and of the parent's roles in

relation to their children".(McGoldrick & Carter, 1982:209). Die eise wat gedurende

hierdie fase aan die adolessent, sy ouers en die gesin gestel word, sal later aangedui

word wanneer die funksionering van die gesin met 'n adolessent in groter detail

bespreek sal word. _

(f) Fase 6: Gesin in die middeljare

Gedurende hierdie fase vorm die gesin 'n lanseerbasis vir die kind. Daar word ook

na hierdie fase as die "leë-nes-stadium verwys, aangesien dit die tydperk behels

nadat die kinders die huis verlaat het. Die ouers moet dus aanpas by 'n leë huis en

by hul kinders se onafhanklikheid.

(g) Fase 7: Die bejaarde gesin

Hierdie tydperk begin met die aftrede van een of albei egliede tot die dood van

beide. Eerstens moet die gesin aanpas by aftrede en dan later ook by fisiese en

dikwels ook geestelike agteruitgang. Die omruiling van rolle tussen ouers en kinders

vind plaas wanneer die kinders na hulle bejaarde ouers moet omsien.

Samevattend kan gestel word dat die lewensiklus van die gesin 'n belangrike
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benadering is in die ontleding van die interne dinamika van die gesin, aangesien dit
I

dit moontlik maak om te bepaal water aspekte van gesinslewe 'n uitwerking op die

individu sowel as op die interaksie in die gesin het.

Vervolgens sal die funksionering van die gesin waarin 'n adolessent teenwoordig is,

nader bespreek word.

3.3 Die begrip gesinsfunksionering

3.3.1 Inleiding

Ten einde die funksionering van die gesin te omskryf, moet eers kortliks gelet word

op die betekenisinhoud wat die begrip "gesin" tans dra.

Die begrip gesin. word vir die doeleindes van hierdie navorsingsprojek gesien as

bestaande uit 'n volwasse man en vrou wat getroud is en een of meer kinders
. . . ~ .

versorg. Gesinsfunksionering word gesien as die wyse waarop ouers -en hulle

afhanklike kinders met mekaar in interaksie tree. Die rol van eksterne faktore soos

sosio-ekonomiese klas, opvoedingsvlak van ouers, en so meer, word dus nie binne

die konteks van hierdie ondersoek vervat nie. Die ondersoek is gefokus op die

interne elemente of dinamiese prosesse van die gesin.

Die funksie en samestelling van die gesin word omskryf in Schultz (1976:25) se

definisie. Hiervolgens is die gesin "asocial institution whose primary personal function

is the nurturance of its members and whose primary social function is the replacement

of society's members". Die begrip sosiale instelling kan omskryf word as 'n stel

interreagerende rolle. Gesinsfunksionering verwys dus na die verskillende

interaksiepatrone wat bestaan tussen individue asook tussen groepe in die gesin.
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Buiten hierdie interaksiepatrone, word die wyse waarop die gesin voldoen aan die

behoeftes van die lede, ook beskou as deel van gesinsfunksionering.

3.3.2 Die psigoanalitiese benadering

Freud het hoofsaaklik gekonsentreer op die individu, terwyl die gesinslede vir hom

bloot individue was wat in interaksie is (Hansen & L'Abate, 1982). Freud gee

nietemin aandag aan die rol van die moeder- en die pa-kind-verhouding in die

ontwikkeling van die individu. Betreffende die adolessent het Freud veral- waarde

geheg aan die wisselwerking wat tussen die adolessent en beide ouers bestaan het en

hoe dit verband hou met aanpassing in latere verhoudings met die teenoorgestelde

geslag (Malmquist,1985; Rapoport, 1972; Rice, 1981).

bie belangrikste bydrae wat die psigoanaliste tot die begryp van adolessensie

gemaak het, was hulle siening van adolessensie as 'n uiters stormagtige tydperk

(Atwater, 1983; Erikson, 1968). Hulle het geglo dat die adolessent bestaande norme

en volwassenes se gesag noodwendig bevraagteken.

3.3.3 Die behavioristiese benadering

Twee belangrike bydraes wat ontwikkel het vanuit hierdie benadering, is die rol van

die kondisioneringsproses (Phares, 1984; Salkind, 1981; Skinner, 1974) en die

sosiale leerteorie (Atwater, 1983; Phares, 1984; Salkind, 1981). Beide modelle word

in die behavioristiese siening van gesinsfunksionering geïmplementeer.

Die gesin skep grootliks die omgewing waarin gedragspatrone ontwikkel. Skinner

(1974) is dan ook van mening dat 'n oorkontrolerende, straffende omgewing of 'n

omgewing sonder toereikende beheer, negatiewe gevolge inhou vir kinders se



ontwikkeling. Gesinsfunksionering moet dus van só 'n aard wees dat wenslike

gedrag voortdurend verstrek word en onaanvaarbare gedrag ontmoedig word.

Binne die raamwerk van die sosiale leerteorie word ook voorsiening gemaak vir die

aanleer van gedrag deur modellering en nabootsing (Phares, 1984; Salkind, 1981).

Uit Bandura se ondersoek van gesinne met adolessente het hy tot die gevolgtrekking

gekom dat kinders graag ouers se waardes navolg (Atwater, 1983; Coleman, 1980;

Papalia & OIds, 1989). Hy het verder ook sekere probleme rondom nabootsing en

modellering uitgewys.

Patterson, wat ook die sosiale leerteorie onderskryf, beklemtoon die feit dat beide

ouers 'n rol te speel het in die dissiplinering van kinders en dat ouerlike liefde,

belangstelling en aandag noodsaaklike versterkers binne gesinsverband is (Hansen

& L'Abate, 1982).

3.3.4 Die humanistiese benadering

Hierdie benadering word bespreek aan die hand van die idees van Rogers, Maslow

en Frankl. Die humanistiese benadering werp veral lig op die ontwikkeling van die

selfkonsep by adolessente en lê klem op gesinslede se aangewesenheid op mekaar:

"Eacli develops in relationship to one another" (Hansen & L'Abate, 1982:9).

Vir die ontwikkeling van 'n goeie selfkonsep word onvoorwaardelike aanvaarding en

positiewe ouerlike terugvoer as van deurslaggewende belang beskou (Phares, 1984;

Stander & Ochse, 1981). Maslow kan saam met Frankl as eksistensialiste

geklassifiseer word (Hansen & L'Abate, 1982). Volgens dié benadering behoort

adolessente binne die konteks van hul gesinne:
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geloof in hul eie vermoë om lewenseise te hanteer, te ontwikkel;

te voel dat hulle as basies goed aanvaar word en waarde het binne die gesin;

die geleentheid te kry om self keuses uit te oefen; en

diepgaande betrokkenheid by hul gesinslede te beleef.

3.4 Die veranderende gesin en gesinsfunksionering

Gesinsfunksionering kan egter net in totaliteit verstaan word indien dit lil 'n

historiese en sosio-kulturele perspektief gesien word. In die lig hiérvan word

verskeie belangrike veranderinge wat gedurende die afgelope eeu 'n invloed op

gesinslewe uitgeoefen het, bespreek.

Die aard en samestelling van die gesin en dus ook sy funksionering het gedurende

die laaste paar dekades ingrypende demografiese en sosiale veranderinge

ondergaan (Gerdes et al., 1988; Lerner & Spanier, 1978; Montgomery, 1982; Mook,

1986; Schultz, 1976). Hierdie wysigings in die funksionering van die gesin dra

waarskynlik grootliks daartoe by dat die gesin se invloed op die ontwikkeling van die,

adolessent dus ook verander het.

Sommige van die belangrikste veranderinge sal vervolgens uitgelig word, asook die

uitwerking wat hierdie veranderinge op gesinsfunksionering het (Atwater, 1983;

Cirese, 1985; Gerdes et al., 1988; Louw, 1990; Schultz, 1976; Steyn & Breedt, 1978):

Gesinne is kleiner en meer mobiel.

Gesinne is meer geïsoleerd.

Gesinne funksioneer meer outonoom omdat hulle meer geïsoleerd leef.

Moeders het in 'n groter mate toegetree tot die arbeidsmark en kinders is

dus dikwels alleen.
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'n Toename in egskeidings veroorsaak meer enkelouergesinne.

Ouerlike rolle binne die gesin is meer buigbaar en word gedeel tussen die

man en vrou.

Gesinne het heelwat funksies afgestaan aan instansies buite die gesin,

byvoorbeeld die kerk en die skool.

Bogenoemde veranderings het onder andere die volgende implikasies VIr die

funksionering van die gesin en vir die adolessent:

Die kleinheid en isolasie van die kerngesin bring intenser emosionele

betrokkenheid tussen gesinslede teweeg. Hierdeur word geleentheid vir

intimiteit, maar ook vir intense emosionele konflik geskep. Gesinslede word

dus emosioneel kwesbaar gemaak (Gerdes et al., 1988; Steyn & Breedt,

1978).

Met die funksie-oorname deur die genoemde instansies word die onderlinge

afhanklikheid van gesinslede wat as taakmag fungeer, verminder en word die

moontlike verbrokkeling van die gesin verhoog (Gerdes,et al., 1988).

Geografiese geïsoleerdheid van gesinne van hulle familie lei soms daartoe

dat ouers hulle kinders moet opvoed sonder "leiding". Sosiale veranderinge

bring verder ook mee dat die ouer nie meer sy eie adolessente jare as

voorbeeld kan neem nie en gevolglik moet die adolessent sy

ontwikkelingstake sonder duidelike riglyne van sy ouers bemeester (Louw,

1990).

Alhoewel bogenoemde as 'n nadeel beskou kan word, kan hierdie

veranderinge egter ook 'n positiewe bydrae maak tydens die ontwikkeling
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van die adolessent. Die genoemde veranderinge bevry die adolessent van

beperkende tradisionele stelsels en stel hom in staat om sy eie identiteit te

vorm (Thorn, 1988).

Aangesien beide ouers dikwels buite die gesin op beroepsvlak besig is, beskik

die adolessent oor min volwasse rolmodelle ten opsigte van beroeps-, sosiale

en geslagsrolle (Louw, 1990).

Toenemende eksterne betrokkenheid van al die gesinslede stel hoë eise aan

die vlak van effektiewe interaksie. Hierdie interaksie word egter ook nie

meer hoofsaaklik deur vaste rolvoorskrifte bepaal nie, maar deur meer

kameraadskaplike verhoudinge tussen gesinslede.

Die reeds genoemde emosionalisering van die gesin het ook belangrike

implikasies vir die ouer-kind-verhouding. Eerstens is daar die emosionele

implikasies van dissiplinering, byvoorbeeld as die ouers buitengewoon

dominerend is. In die tweede plek meen Steyn en Breedt (1976)· dat die

funksionering van die kerngesin, met die kind in die middelpunt van aandag,

kan lei tot die ontwikkeling van 'n onrealistiese selfkonsep.

Die veranderinge in die aard en struktuur van gesinne het dus duidelike positiewe

en negatiewe gevolge vir gesinsfunksionering en moet dus in ag geneem word by die

bestudering van die verband tussen gesinsfunksionering en die selfkonsep van die

adolessent.

In die volgende gedeelte gaan spesifiek gefokus word op die ontwikkelingstake van

die gesin, die dimensies van funksionering van die gesin en die eise waaraan die

gesin moet voldoen tydens adolessensie.
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3.5 Gesinsfunksionering tydens adolessensie

Ten einde die gesin se lewensildus te konseptualiseer en hierdie fase se eise en

probleme te verstaan, kan die ontwikkelingstake van elke generasie as

oorheenliggend op mekaar beskou word (Combrinck-Graham, 1985).

3.5.1 Ontwikkelingstake waaraan die gesin met adolessente moet voldoen

Gedurende hierdie fase van die gesin se ontwikkeling word die ouers, net soos die

adolessent, gekonfronteer met hulle eie ontwikkelingstake. Die ouers nader hulle

middeljare en het dus dikwels self ook te doen met veranderinge in liggaamsbeeld,

rolverwagtinge en selfbeeld (Cirese, 1985; Papalia & Olds, 1989; Rice, 1981).

Eie vrese en gevoelens van ontoereikendheid laat ouers onbekwaam voel om leiding

aan die adolessent te gee (Sebald, 1984). Hartseer oor die verlies aan hegte

verhoudings met hulle kinders word beleef en hulle ervaar die toenemende

outonomie van die adolessent dikwels as verwerping (Coleman, 1980; Rice, 1981).

Ouers kan· selfs ook jaloers wees op die jeugdige krag, aantreklikheid en

entoesiasme van hulle kinders (Atwater, 1983; Malmquist, 1985).

Dit gebeur soms dat die ouers onseker raak op 'n tydstip wanneer hulle kinders self

gevoelens van onsekerheid beleef. Hierdie kwesbaarheid van die adolessent en die

middeljarige persoon lei dikwels tot die implementering van oneffektiewe oplossings

in probleemsituasies.

Gedurende elke ontwikkelingsfase moet die gesin vorige doelwitte en waardes

herevalueer en aanpas by die gesinslede se behoeftes en ontwikkeling, asook by die
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omgewingseise. 'n Gesin wat nie buigbaar en aanpasbaar is nie, word aan die risiko

van toenemende rigiditeit en disfunksionaliteit blootgestel.

Samevattend kan gestel word dat die gesin gedurende adolessensie aan die volgende

eise behoort te voldoen:

Die gesin moet kan aanpas by die nuwe eise wat aan hom gestel word,

aangesien dit lei tot groei (Montgomery, 1982; Mook, 1986).

Die adolessent moet toenemend' meer outonomie binne die gesin gegee

word, wat 'n herdefinisie van rolle en betekenisgewing behels (Hurloek,

1973;Minuchin, 1982).

Die gesin moet die binnedring van gesinsvreemde waardes en die invloed van

,eksterne sisteme soos vriende, die skool en kerk, hanteer (DuvalI & Miller,

1985; Rice, 1981).

Idees en gevoelens moet duidelik omskryf word deur effektiewe

kommunikasie, ten einde die negatiewe vewagtings wat sowelouers as

adolessente van mekaar het, teë te werk (Atwater, 1983; Coleman, 1980;

Sebald, 1984).

Positiewe terugvoer gedurende hierdie fase is baie belangrik, aangesien

beide die ouers en die adolessent gekonfronteer word met ontwikkelingstake

wat lei tot onsekerheid (Coleman, 1980;Hurloek, 1973).

Die mate waarin die gesin aan hierdie else voldoen, sal 'n uitwerking op die

ontwikkeling van die adolessent en meer spesifiek op sy selfkonsep hê, soos in die



volgende hoofstuk bespreek sal word. Vervolgens sal bespreking gewy word aan die

kriteria waaraan gesinsfunksionering gedurende adolessensie moet voldoen.

3.5.2 Kriteria waaraan gesinsfunksionering gedurende adolessensie behoort te

voldoen

Uit die voorafgaande bespreking van die ontwikkelingstake van die gesin, die

verskillende toeretiese benaderings tot gesinsfunksionering en die eise wat

gedurende adolessensie aan gesinne gestel word, blyk dit dat sekere dimensies van

funksionering uitgesonder kan word as van deurslaggewende belang vir die

ontwikkeling van die adolessent.
I

In hierdie ondersoek sal die kriteria wat Roelofse en Middleton (1985) VIr

gesinsfunk:sionering gedurende adolessensie geselekteer het, as uitgangspunt

gebruik word. Hulle dimensies van funksionering word vervolgens weergegee .
. ' . " ..

(a) Struktuur

Die struktuur van 'n gesin behels die wyse waarop interpersoonlike invloede binne

die gesin versprei is. Grense binne die gesin moet duidelik maar deurlaatbaar wees.

Hierdie beginsel geld vir die grense tussen individuele lede asook grense tussen

individue en die ouerlike subsisteem. Indien die gesin duidelike, buigbare grense

het, is die gesinslede in staat om aan die verwagtinge en behoeftes van individuele

gesinslede te voldoen (Linde & Broodryk, 1986).

Die ouers speel 'n belangrike rol in die skep van 'n struktuur waarbinne die

gesinsinteraksie kan bestaan. Hulle moet dus gesonde modelle van volwasse

leierskap wees. Toenemende onafhanklikheid van die gesin is ook nodig.

Gesinstrukture met gebrekkige ondersteuning en ontoereikende funksionele
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interaksie tussen gesinslede, ondervind gereelde konflik en 'n verlies aan

emosionele ondersteuning. Laasgenoemde twee faktore word geassosieer met 'n

swak selfkonsep by adolessente.

Uit bogenoemde bespreking blyk dit dat die struktuur van 'n gesin 'n invloed het op

die affek-dimensie binne die gesin. Die rol van affek binne die gesin word dus

vervolgens bespreek.

(b) Affek

Feitlik alle benaderings beldemtoon die belangrikheid dat kinders die uitruiling van

liefde sal ervaar. Freud beldemtoon die moeder se uitdrukking van liefde, terwyl die

humanistiese benadering die behoefte aan erkenning en aanvaarding by 'n kind

uitlig (AJlport, 1961; Malmquist, 1985; Sebald, 1984). By die behavioristiese

benadering word liefde-uitruiling gesien as die basis van opvoeding in die gesin

(Hansen & L'Abate, 1982).

Dit is egter nie net liefde wat belangrik is nie, maar die uitspreek van positiewe en

negatiewe gevoelens word ook voorgeskryf.

(c) Kommunikasie

Die uitruil van inligting is noodsaaldik vir die groei en instandhouding van 'n

sisteem of subsisteem. Duidelike, direkte en kongruente kommunikasie is nodig in

die gesinsisteem. Bevredigende kommunikasie behels positiewe terugyoer tussen
I

gesinslede, maar ook die geleentheid om te verskil van mekaar.



(d) Gedragskontrole

Elke sosiale sisteem het 'n struktuur wat bepaal waar die mag gesetel is. Hierdie

magstrukture verskil van gesin tot gesin en hierdie verskille hou met die

funksionering van die gesin verband (Goldenberg & Goldenberg, 1980;.

Enersyds kan die gesag swak gedefinieer wees, met interaksie wat geen verandering

of groei toelaat nie, maar andersyds kan die gesagstruktuur onbuigsaam en rigied

wees met een persoon of subsisteem in beheer van die gesin. Funksionele gesinne

het buigsame gesagstrukture met duidelik gedefinieerde standaarde vir gedrag wat

vir elke spesifieke gesinslid toepaslik is. Hierbenewens word gesag gedeel binne 'n

duidelike magshiërargie met die leierskap by die ouers. Gedragsreëls is duidelik en

gedragskontrole word konsekwent en op 'n demokratiese wyse uitgeoefen.

Funksionele gesinne aanvaar dus die onvermydelikheid van verandering, terwyl die

gedragskontrole in disfunksionele gesinne minder toepaslik of toenemend outoritêr

raak. In gesinne met adolessente kom konflik rakende mag en kontrole dikwels

voor. Indien die gesagstruktuur in só 'n gesin nie demokratiese deelname toelaat

nie, kan 'n magstryd tussen ouer en adolessent ontstaan (Goldenberg &

Goldenberg, 1980; Linde & Broodryk, 1986).

Met hierdie hoofstuk se bespreking betreffende die gesinsfunksionering van die

adolessent as agtergrond, is dit belangrik om in die volgende hoofstuk meer

uitvoerig bespreking te wy aan adolessensie as ontwikkelingsfase.

---000 ---
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HOOFSTUK4I

ADOLESSENSIE AS ONTWIKKELINGSFASE

4.1 Inleiding

Die mens as ontwikkelende wese impliseer 'n reeks progressiewe veranderinge wat

as gevolg van rypwording en ervaring plaasvind. Hierdie veranderinge is nodig om

die mens te help om by sy omgewing aan te pas. Gedurende sy

lewensloopontwikkeling betree hy ook verskillende ontwikkelingsfases.

Adolessensie behels só 'n ontwikkelingsfase in die mens se lewensloop. In hierdie

hoofstuk sal die algemene ontwikkeling van die mens tydens adolessensie bespreek

word deur te verwys·na die verskillende toeretiese perspektiewe rondom hierdie

tydperk en deur die ontwikkelingstake wat ter sprake is tydens adolessensie, uit te

lig.

Vervolgens sal bespreking gewyword aan die begrip adolessensie.

4.2 Begripsomskrywing

Dit is belangrik om te let op spesifiek wat die begrip adolessensie behels.

Adolessensie word dikwels beskryf as 'n stormagtige periode waar die individu nie

meer 'n kind is nie, maar ook nog nie 'n volwassene nie. Hurloek (1980) beskou dan

ook hierdie periode tereg as 'n kritieke periode in die ontwikkeling van die mens.

Die woord adolessensie is afgelei van die Latynse woord "adolescere" wat grootword

of opgroei beteken (Hurlock, 1973; Louw, 1990; Sebald, 1984). Adolessensie kan



dus gedefinieer word as 'n periode van viI111Ïgepsigososiale en biologiese groei

tussen die kinderjare en volwassenheid (Atwater, 1983;Thorn, 1988).

'n Chronologiese definisie van adolessensie skep egter probleme, aangesien

ouderdomsgrense vir adolessensie in die literatuur wissel. Hierdie verskille kan

toegeskryf word aan verskille tussen teoretici en kulture (Malmquist, 1985; Pap alia

& Olds, 1989; Louw, 1990). Die aanvangsouderdom kan egter as tussen 11 en 13

jaar beskou word, terwyl die einde van adolessensie naastenby tussen 17 en 21 jaar

val (Lerner & Spanier, 1984). Die adolessente stadium word ook in terme van vroeë

adolessensie (10 - 11 jaar) en laat adolessensie (16 - 22 jaar) beskryf (Santrock,

1986; Louw, 1990). Die rede is dat die veranderende en komplekse Westerse

samelewing meebring dat die erkenning van 'n persoon as 'n volwassene dikwels

uitgestel word (Atwater, 1983; Gerdes et al., 1988). Hier is die adolessente periode

in die algemeen langer as by die tradisionele kulture, aangesien langer

voorbereiding nodig is voordat jongmense byvoorbeeld finansieelonafhanklik kan

bestaan.

In hierdie ondersoek word gefokus op die vroeë adolessent, en daar sal vervolgens

bespreking gewyword aan die algemene ontwildeeling van die adolessent.

4.3 Algemene ontwikkeling van die adolessent

Omrede dit in hierdie ondersoek in besonder gaan om die selfkonsep van die vroeë

adolessent, sal daar aan hierdie aspek van sy ontwikkeling meer bespreking gewy

word. Ander aspekte van sy ontwikkeling is egter uit die aard'van die saak ter sake

ten einde 'n geheelbeeld te kry van wat die adolessente tydperk behels.
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Die gevolgtrekkings waartoe Atwater (1983), Louw (1990), Papalia & Olds (1989)

en Rice (1981) kom betreffende die ontwikkeling van die adolessent, word

vervolgens kortliks weergegee.

4.3.1 Liggaamlike en fisiologiese veranderinge

Biologies beleef die adolessent uiterlik liggaamlike sowel as inwendig fisiologiese

veranderinge. Vinnige liggaamlike groei, hormoonveranqerige en ontwikkeling van

primêre en sekondêre geslagskenmerke kom algemeen tydens adolessensie voor.

Die adolessent is deeglik bewus van hierdie veranderinge en dit gaan dikwels
I

gepaard met positiewe en/of negatiewe gevoelens. Dit [is veral belangrik dat die
i

adolessent 'n gevoel van kontinuïteit behou ten einde 'n duidelike begrip van sy

identiteit te ontwikkel. Dit is dus nodig dat hy as :'TIens hierdie liggaamlike

veranderinge kan integreer en akkommodeer.

Die liggaamlike veranderinge speel 'n baie belangrike rol by' die ontwikkeling van

die selfkonsep aangesien die adolessent se siening van sy liggaam en in hoe 'n mate

dit aan die norme van die portuurgroep voldoen, 'n bydrae lewer tot selfagting.

Seksueel word van die adolessent verwag om sy nuut ontwikkelde seksualiteit op 'n

sosiaal aanvaarbare manier uit te leef. Veranderende waardes en norme in die

samelewing maak dit vir die adolessent egter al moeiliker om besluite te neem ten

opsigte van sy seksuele gedrag. Hierdie besluitnemingsprosesse maak egter 'n

belangrike deel uit van die adolessent se menskonteks.
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Die gevolgtrekkings waartoe Atwater (1983), Louw (1990), Papalia & Olds (1989)

en Rice (1981) kom betreffende die ontwikkeling van. die adolessent, word

vervolgens kortliks weergegee.

4.3.1 Liggaamlike en fisiologiese veranderinge

Biologies beleef die adolessent uiterlik liggaamlike sowel as inwendig fisiologiese
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Die adolessent is deeglik bewus van hierdie veranderinge en dit gaan dikwels

gepaard met positiewe en/of negatiewe gevoelens. Dit is veral belangrik dat die

adolessent 'n gevoel van kontinuïteit behou ten einde 'n duidelike begrip van sy

identiteit te ontwikkel. Dit is dus nodig dat hy as mens hierdie liggaamlike

veranderinge kan integreer en akkommodeer.

Die liggaamlike veranderinge speel 'n baie belangrike rol by die ontwikkeling van

die selfkonsep aangesien die adolessent se siening van sy liggaam en in hoe 'n mate

dit aan die norme van die portuurgroep voldoen, 'n bydrae lewer tot selfagting.

Seksueel word van die adolessent verwag om sy nuut ontwikkelde seksualiteit op 'n

sosiaal aanvaarbare manier uit te leef. Veranderende waardes en norme in die

samelewing maak dit vir die adolessent egter al moeiliker om besluite te neem ten

opsigte van sy seksuele gedrag. Hierdie besluitnemingsprosesse maak egter 'n

belangrike deel uit van die adolessent se menskonteks.



4.3.3 Morele ontwikkeling

In die voorafgaande gedeelte is bespreking gewy aan die kognitiewe ontwikkeling en

vermoëns van die adolessent. Daar is aangetoon dat 'n individu tydens adolessensie

in staat is om hipoteses te stelof te formuleer, afleidings te maak en om abstrak te

dink. Hierdie kognitiewe vermoëns stel die adolessent dus ook in staat om oor

alternatiewe waardes te dink en dié van sy ouers te bevraagteken. Hy begin dus om

'n eie waardestelsel te ontwikkel.

4.3.4 Sosiale ontwikkeling

Sosiaal beleef die adolessent relatiewe druk van die gesin en die portuurgroep ten

opsigte van konformering. Hy word ook gekonfronteer met verskeie sosiale

veranderinge soos veranderde gesinstruktuur en -funksionering en \individualisme.
,I
I

Die adolessent begin, vir 'n groot deel van sy sosiale betrokkenheid.twegbeweeg van

sy gesin, aangesien portuurgroepverhoudings al hoe belangriker raak (Louw, 1990).

Navorsing toon dat adolessente, ten spyte van hulle toenemende onafhanklikheid,

tog gehegtheid met die gesin handhaaf wat emosionele areas en waarde-oriëntasies

betref (Douvan & Adelson, 1966). Adolessente gaan dus voort om

gesinsverhoudinge steeds hoog te ag, al wil dit nie altyd so voorkom nie.

4.3.5 Identiteitsvorming

Die vorming van die individu se identiteit staan sentraal in hierdie lewensfase. Die

omvang en definiëring van die begrip identiteit skep egter dikwels verwarring.

Kortliks kan dit gestel word dat identiteit verwys na die individu se bewustheid van

homself as 'n unieke persoon met 'n bepaalde plek in die samelewing (Gerdes et al.,

1988; Thom, 1988).
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Adolessensie is die belangrikste tydperk in die lewensiklus van 'n individu vir die

ontwikkeling van 'n individuele identiteit, aangesien liggaamlike rypwording en

ingrypende seksuele, morele, kognitiewe en sosiale veranderinge dan plaasvind

(Atwater, 1983;Erikson, 1977;Gerdes et al., 1988).

Die proses van identiteitsvorming behels dat die individu homself beoordeel op

grond van hoe hy waarneem dat ander hom beoordeel en hoe hy homself sien in

vergelyking met hulle. Tydens adolessensie is die individu juis besig met die vorming

van 'n duidelike beeld van sy eie attribute, waardes, belange en behoeftes weens sy

toenemende introspeksie.

Volgens Erikson (1965) gun die samelewing die adolessent 'n tydperk, naamlik die

psigo sosiale moratorium, om homself en sy nuwe rolle te vind. Die adolessent

eksperimenteer heelwat gedurende hierdie psigo sosiale moratorium deur

byvoorbeeld verskillende identiteite uit te toets, hetsy deur introspeksie, deur

ideologieë te ondersoek of deur fantasering oor rolle (Louw, 1990).

Identiteitsverwarring ontstaan wanneer die adolessent nie daarin slaag om 'n siening

van homself te vestig, om betekenisvolle besluite te neem en om vertroue in sy eie

vermoëns te ontwikkel nie. Die taak van identiteitsvorrning is moeilik en tydrowend.

Oomblikke van isolasie en ontmoediging mag dus ervaar word. Selfs die uiteindelike

vormmg van 'n positiewe identiteit gaan met 'n mate van identiteitsverwarring

gepaard.

Bepaalde individuele, sosiale en kulturele faktore beïnvloed die ontwikkeling van

die adolessent se identiteit, maar daar word vir die doeleindes van hierdie

ondersoek gefokus op die rol van die ouers in dié verband. Ouers wat belonend en
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versorgend optree, wat 'n effektiewe rol- en ouermodel is en wat konsekwent in

hulle optrede teenoor die adolessent is, sal identiteitsvorming bevorder.

Hierbenewens is dit ook belangrik dat die ouer-kind-verhouding gekenmerk word

deur wedersydse erkenning en begrip (Erikson, 1977;Van Wyk, 1983).

Dit blyk uit die proses van identiteitsontwikkeling dat hierdie ontwikkelings-proses

ooreenkomste toon met die ontwikkeling van 'n selfkonsep in dié sin dat die

individu se siening van sy eie attribute betrek word. Die vestiging van 'n duidelike

identiteit tydens adolessensie speel dus 'n belangrike rol in selfkonsepontwikkeling.

4.4 Veranderde lewensituasie

In die lig van die vroeë adolessent se onbenydenswaardige posisie van ingrypende

veranderinge en aanpassings, kan begryp word dat hierdie fase voorheen as die

storm-en-drang-tydperk gesien is en dat aanvaar is dat dit noodwendig gepaardgaan

met die verwerping van die volwasse gemeenskap en in besonder hulouers (Cohler

& Geyer, 1982; Conger, 1977; Papalia & Olds, 1989; Erikson, 1977). Die opstande

in die sestigerjare het hierdie aanvanklike mening bevestig. Mettertyd is die

adolessent se optrede egter meer positief beoordeel (Atwater, 1983; Coleman, 1980;

Muuss, 1975; Rice, 1981;Sebald, 1984;Thorn, 1988).

Uit die nuwe beoordeling van die adolessent se optrede, word die volgende

bevindings uitgelig:

Die storm-en-drang-tydperk is nie van toepassing op alle adolessente nie,

aangesien daar individuele en kulturele verskille tussen adolessente bestaan.



Die gesin word nie sonder meer verwerp nie en daar bestaan soms selfs

aanduidings van positiewe gesindhede by adolessente teenoor die gesin

(Coleman, 1980;Riskin, 1982; Thorn, 1988).

Gesinsfunksionering het nog steeds 'n besondere invloed op die ontwikkeling van

die adolessent (Atwater, 1983; Cohler & Geyer, 1982;Greenberg et al., 1983;Harris

& Howard, 1984;Manaster, 1977; Sleet & Dane, 1985;Van Wyk, 1983).

Buiten die veranderde siening van adolessensie is dit ook belangrik dat die

adolessent se veranderende lewensituasie in ag geneem word. Adolessente se

ontwikkeling in die RSA geskied in 'n veranderingsgeoriënteerde samelewing.

Hierbenewens word daar ook, in die lig van vinnige tegnologiese ontwikkeling,

verhoogde eise aan die adolessent gestel (Alberoni, 1981; Atwater, 1983; Coleman,

1980; Conger, 1977; Gerdes et aI., 1988; Hurlock, 1973; Rice, 1981; Sebald, 1984).

l-lierdie veranderinge tesame met veranderinge in gesinsfunksionering, het tot

gevolg dat die adolessent veranderde lewensrolIe en -verwagtinge beleef, nie net

binne die gesin nie, maar ook in diesamelewing.

Met hierdie bespreking as 'n saaklike weergawe van die algemene ontwikkeling van

die adolessent, is dit belangrik om ook bespreking te vry aan verdere teoretiese

uitgangspunte betreffende adolessensie.

4.5 Verdere teoretiese uitganspunte betreffende adolessensie

Ontwikkelingsteorieë poog om die mens sistematies te beskryf en sy gedrag te

verklaar vanuit 'n bepaalde invalshoek (Louw, 1990). Hierdie teoretiese

benaderings beklemtoon elkeen 'n verskillende terrein van ontwikkeling. Dit is dus

vervolgens nodig om kortliks 'n oorsig te gee van teorieë wat belangrike bydraes tot
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die ontwikkelingsielkunde gemaak het, ten einde die adolessent in totaliteit te kan

begryp.

4.5.1 Die organismies-gefundeerde ontwikkelingsteorieë

Volgens hierdie benadering word adolessente se ontwikkeling hoofsaaklik bepaal

deur biologiese of genetiese kragte. Hall meen dat die biologiese groeiproses veral

tydens adolessensie ontvanklik word vir omgewingsinvloede en dat adolessensie dus

'n kritiese punt in die lewensloopontwikkeling van die mens is (Atwater, 1983).

Hierteenoor het Gesell ontwikkeling beskryf as 'n afwisseling tussen stabiele en

onstabiele periodes, met adolessensie as 'n onstabiele, maar nie noodwendig kritiese

periode nie (Atwater, 1983). GeseIl stel dit verder dat met die tyd saam die meeste

probleme opgelos word en dat daar 'n regte tyd vir alles is. Dit impliseer dat die

adolessent fisies gereed moet wees vir die opvoedkundige en sosiale omgewing

waarin hy hom bevind.

4.5.2 Die psigoanalitiese perspektief

Die basiese aanname van die psigoanaliste is dat ontwikkeling en verandering

dikwels op 'n onbewuste vlak plaasvind en dat dit met 'n distribusie van psigiese

energie binne die IcI-Ego-Superego-persoonlikheidstruktuur gepaard gaan. Hulle

beskou adolessensie as 'n tydperk van emosionele skornmelinge weens die seksuele

konflikte wat ontstaan tydens die adolessent se seksuele maturasie (Atwater, 1983;

Rice, 1981). Die adolessent moet leer om sy verhoogde seksuele drange, met die

nodige balans tussen beheer en uitdrukking, in sy persoonlikheid te intergreer.

Freud beskou die toenemende onafhanklikheid van die adolessent van sy ouers as

baie belangrik vir die ontwikkelingsproses. Hierdeur word ook 'n deel van die liefde



wat vir die ouers gereserveer is, beskikbaar gestel vir liefdesvoorwerpe buite die

huis (Rice, 1981).

4.5.3 Die behavioristiese perspektief

In Hoofstuk 2 is na die behavioristiese uitgangpunt, naamlik dat ontwikkeling 'n

funksie van leer is, verwys. Daar is ook afgelei dat ontwikkeling sosiaal- en

omgewingsgefundeerd is. Hierdie feit wil aantoon dat die omgewing waarbinne die

kind ervarings beleef die kwaliteit van sy ontwikkeling bepaal. Die gesin en die

ervarings wat die adolessent binne die gesinsisteem beleef, het 'n belangrike invloed

op sy ontwikkeling en dus ook op sy selfkonsepontwikkeling.

Sears (Salkind, 1981) het ook 'n belangrike bydrae gelewer tot die verstaan van die :

rol van die ouer-kind-verhouding in ontwikkeling. Uit sy siklus van gedrag volg dit
i

dat ervarings met verloop van tyd die rol van sekondêre versterkers aanneem en dat

gedrag 'n funksie van interaksie tussen mense word.

'n Verdere probleem wat die adolessent ervaar, is die diskontinuïteite tussen

gedragswyses. Hierdie diskontinuïteite behels gedragswyses wat tydens die

kinderjare beloon is, maar nie meer verwag of beloon word tydens adolessensie nie.

'n Voorbeeld hiervan is afhanklikheid wat tot en met adolessensie goedgekeur word,

maar daarna moet verander (Louw, 1990).

4.5.4 Erikson se psigososiale ontwikkelingsperspektief

In Hoofstuk 2 onder 2.2.3.2(2) is Erikson se psigososiale perspektief tot die mens se

ontwikkeling beskryf en is die 8 fases waarin hy die mens se lewensloop verdeel,

/, 13 0I;;l. b56 0 I
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uiteengesit. Die adolessent bevind hom in die vyfde fase waarin die psigososiale

krisis, idenditeit versus rolverwarring, manifesteer.

Erikson (1977) beskou identiteitsformasie as die belangrikste taak van adolessensie.

Dit beteken dat die adolessent gedurende hierdie fase die taak het ,om antwoorde te

kry op die vrae: "Wat is ek?" "Tot watter groep behoort ek?" en "Wat wil ek bereik?"

Hierdie identiteitskrisis ontstaan as gevolg van die adolessent se liggaamlike en

psigiese veranderinge wat intree, en dit lei tot 'n herdefiniëring van homself en sy

rol in die samelewing. Die sintese tussen die twee pole, identiteit en

identiteitsverwarring, noem Erikson betroubaarheid.

4.5.5 Antropologiese studies

Antropologiese studies dui op verskille tussen primitiewe en Westerse kulture ten

opsigte van die belewenis van adolessensie. In sekere primitiewe kulture is daar

eerder sprake van rolverwarring tydens adolessensie as van emosionele

gemoedskommelinge.

4.6 Ontwikkelingstake

Uit die voorafgaande bespreking van die algemene kenmerke van adolessente se

ontwikkeling en die teoretiese benaderings tot adolessensie, blyk dit duidelik dat

adolessente ingrypende veranderinge moet aanvaar en noodsaaklike vaardighede,

kennis en houdings moet aanleer en uitleef (Hurloek, 1980; Thorn, 1988; Van Wyk,

1983). Die adolessent word dus in hierdie ontwikkelingsfase gekonfronteer met
i

bepaalde take en eise wat hy moet bemeester. Hierdie take en eise spruit uit die

ontwikkeling van die adolessent.
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Havighurst (1953) definieer 'n ontwikkelingstaak as 'n taak wat voorkom in 'n

sekere stadium van die individu se lewe. Hierdie take ontstaan as gevolg van fisiese

rypwording, druk van die samelewing en uit persoonlike waardes en aspirasies.

Tereg kan die vraag nou gevra word wat die funksie van ontwikkelingstake is?

4.6.1 Die funksie van ontwikkelingstake

Havighurst (1953) onderskei drie belangrike funksies:

(i) Ontwikkelingstake dien as riglyne vir die individu om te weet wat die

samelewing van hom op 'n bepaalde ouderdom verwag.

(ii) Ontwikkelingstake motiveer individue om aan die verwagtinge van die

samelewing of 'n bepaalde ouderdom te voldoen.

(iii) Ontwikkelingstake wys aan individue wat van hulle verwag word wanneer

hulle die volgende lewensfase betree.

In die bemeestering van ontwikkelingstake, kan enigiets wat dit verhoed as 'n

potensiële struikelblok beskou word. Havighurst (1953) identifiseer drie algemene

struikelblokke:

(i) Onvanpaste verwagtinge - die individu self, of sy omgewing, verwag

gedragsontwikkeling wat nie op daardie tydstip moontlik of van pas is nie.

(ii) 'n Vorige onvoltooide ontwikkelingsfase as gevolg van mislukking om die

ontwikkelingstake van daardie fase te bemeester.



(iii) Die krisis wat die oorgang na 'n nuwe ontwikkelingsfase meebring as gevolg

van die nuwe take wat bemeester moet word. Die nuwe, eise kan spanning

meebring, wat tot 'n krisis kan lei.

Vervolgens sal daar gelet word op die onderskeie ontwikkelingstake van die

adolessent.

4.6.2 Die ontwikkelingstake van die adolessent

Die ontwikkelingstake van die adolessent in die moderne Westerse samelewing is

die volgende (Hurloek, 1980; Manaster, 1977; Sebald, 1984; Havighurst, .1953;

Erikson, 1977):

Die aanvaarding van syjhaar veranderde liggaamlike voorkoms en

doeltreffende gebruik van die eie liggaam.

Ontwikkeling van 'n manlike of vroulike geslagsrolidentiteit.

Ontwikkeling van 'n eie identiteit en aanvaarding van die self as 'n

waardevolle persoon.

Bestendiging van emosionele onafhanklikheid van ouers en ander

volwassenes.

Verkryging van finansiële selfstandigheid.

Die aanvaarding en vervulling van sosiaal verantwoordelike gedrag.

Die ontwikkeling van nuwe en meer volwasse verhoudings met beide

geslagte.

Keuse van en voorbereiding vir 'n beroep.

Voorbereiding vir huweliks- en gesinslewe.

Ontwikkeling van 'n eie waardestelsel wat as riglyn vir gedrag kan dien.

Ontwikkeling van 'n lewensfilosofie.
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Samevattend kan dit gestel word dat, in die lig van adolessente se ingrypende

veranderinge, verwag kan word dat hulle psigologiese verwarring mag beleef. Dit is

dan ook te begrype waarom hierdie lewensfase voorheen as stormagtig beskryf is.

Wêreldwye ondersoeke na adolessente se gedrag het egter daarop gedui dat hulle

nie so negatief ingestel is nie en tydens die oorgang na volwassenheid nie meer

patologies funksioneer as die res van die samelewing nie (Alberoni, 1981;

Malmquist, 1985; Coleman, 1980).

Uit die bespreking wil dit voorkom asof adolessente gekonfronteer word met

besondere eise, maar dat hulle die eise nie so swak hanteer as wat dikwels aanvaar,

word nie. Dat al hierdie konfrontering, selfs binne sisteemkonteks, wel 'n effek -

hetsy positief of negatief - op die adolessent se selfkonsepontwikkeling kan uitoefen,

laat min twyfel. Alvorens bespreking aan die effek op selfkonsepontwikkeling-gegee

word, is dit vervolgens nodig om duidelikheid te verkry oor wat met die begrip

selfkonsep bedoel word.

---000 ---

55



56

HOOFSTUK5

DIE SELFKONSEP

5.1 Begripsomskrywing

Daar bestaan talle definisies van die selfkonsep. Hoewel hierdie omskrywings in

breë trekke ooreenkom, is daar wel klein verskille. Daar is terselfdertyd ook talryke

benamings wat verwant is aan en soms selfs as sinonieme vir selfkonsep gebruik

word. Voorbeelde hiervan is self, ego, identiteit, selfbeeld, ensovoorts. Dit is dus

nodig dat die term selfkonsep duidelik en spesifiek omskryf word.

Burns (1979) se bondige, dog omvattende, beskrywing van die begrip selfkonsep stel
i

dit dat die selfkonsep 'n saamgestelde beeld is van wat ons dink ons is, wat ons dink

ons kan bereik, wat ons dink ander van ons dink en wat ons graag sou wou wees.

Burns se beskrywing van die selfkonsep kom ooreen met dié van Rogers (1973),

Coleman (1980) en Vrey (1974).

Uit Rogers (1973) se definisie van die selfkonsep kan die volgende aspekte

onderskei word:

Dit is 'n georganiseerde sisteem van waarnemings en sienings met betrekking

tot die selfkonsep.

Die elemente van die selfkonsep is:

(i) persepsies van eie kenmerke en vermoëns;

(ii) evaluering van eie vermoëns deur dit te vergelyk met dié van ander

persone; en



(iii) die belewing van ervaringe as positief of negatief.

Die selfkonsep is dus die individu se siening van sy eie attribute en die ervaring

daarvan as positief of negatief. Hierdie ervaringe word op 'n dinamiese wyse

georganiseer ten einde 'n totaliteit te skep van al die persepsies wat 'n persoon van

homself het. Die selfkonsep vorm dus die kriterium aan die hand waarvan ervaringe

geïnterpreteer word, verwagtinge bepaal en handelinge gerig word (Vrey, 1974).

5.2 Die selfkonsep as konstruk

In die voorafgaande gedeelte is die selfkonsep omskryf as die individu se siening van

sy eie attribute en die belewing daarvan as positief of negatief. Hierdie attribute kan

in terme van sekere aspekte van die selfkonsep gekategoriseer word (Gerdes et al.,

1988). Die totaliteit word nietemin altyd deur die evaluering van spesifieke dele

geraak. Die verskillende aspekte van die selfkonsep word vervolgens in Figuur 3.1

diagrammaties weergegee.

Figuur 5.1 Komponente van die selfkonsep

Fisieke
self

••fntel
sell

PSi9~
logiese- \
self )

,I

Morele
self

Sosiale
self

(Gerdes et al., 1988:37)
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Uit Figuur 5.1 blyk dat die selfkonsep bestaan uit verskillende komponente wat

verskil in kwaliteit. Elke komponent word vervolgens kortliks bespreek:

(i) Die fisieke self of liggaamsbeeld dui op die individu se belewing van sy

fisieke voorkoms en funksionering. Gedurende adolessensie vind groot

fisieke veranderinge plaas wat noodwendig 'n herdefiniëring van sy

liggaamsbeeld en gevolglik ook van sy selfkonsep vereis. 'n Belangrike taak

tydens adolessensie is dan ook die aanvaarding van sy liggaam.

(ii) Die intellektuele self behels nie net die individu se persepsie van sy eie

intellektuele vermoëns nie, maar sluit ook sy kognitiewe ontwikkeling in. Dit

is met behulp van denke dat 'n persoon 'n selfkonsep formuleer. Die

adolessent se kognitiewe ontwikkeling lei tot toenemende introspeksie

(Atwater, 1983; Papalia & Olds, 1989). Hy is nou in staat om verskillende

selfkonsepte te oorweeg en dit te vergelyk met die beeld wat ander van hom

het, asook met die norme binne sy kultuur.

(iii) Die psigologiese self is die individu se konsep van sy eie

persoonlikheidseienskappe en funksionering, sy emosionele toestand en sy

temperamentele kwaliteite (Gerdes et al., 1988).

(iv) Die morele self is die individu se waarneming van sy eie moraliteit en van sy

morele optrede in verhouding tot die morele waardes van die gemeenskap.

(v) Geslagtelike selfkonsep behels dat 'n persoon aan homself dink as 'n sekere

tipe man of vrou. Die gemeenskap en kulturele omgewing speel hier 'n groot

rol, aangesien norme daargestel word vir vrou-wees en man-wees.



(vi) Die sosiale self hou verband met 'n persoon se funksionering in sy sosiale

omgewing. Dit sluit ook sy betrokkenheid by ander en hulle reaksies teenoor

hom in. Volgens Gerdes et al., (1988) oefen sosiale faktore deur die hele

lewensloop 'n belangrike invloed uit op die selfkonsep, aangesien die

individu voortdurend in sosiale verhoudinge binne die gesin en in die

gemeenskap betrokke is. Veral adolessente beoordeel hul eiewaarde in

terme van die reaksies van hulle gesinne en portuurgroep (Cheung & Lau,

1985; Thorn, 1988). Coopersrnith (1967) wys in dié verband daarop dat veral

ouers se eiewaarde 'n belangrike rol in die selfkonsepvorming .van die

adolessent speel.

(vii) 'n Persoon se ideale self dui op die persoon wat hy graag wil wees, met die

eienskappe wat hy die graagste sou wou besit (Gerdes et al., 1988; Rice,

1981). Die ideale self ontwikkelook deur die interpersoonlike verhoudings

wat 'n individu het. Dit blyk dus dat die gesin ook in hierdie verband 'n

belangrike rol speel.

(viii) Selfagting is die evaluering van elke aspek van die selfkonsep, dit wil sê elke

attribuut kry 'n positiewe of negatiewe konnotasie (Burns, 1986; Coleman,

1980; Gerdes et al., 1988). Burns (1979) meen ook dat hierdie evaluering van

attribute ooreenkomstig die individu se persoonlike waardes geskied.

Bogenoemde aspekte het elkeen 'n invloed op die totale selfkonsep van die

individu. Indien die sosiale self dus 'n negatiewe konnotasie sou hê as gevolg van

ervaring binne die gesinsisteem, sal die totale selfkonsep van die individu ook

benadeel word. Vervolgens is dit egter belangrik om 'n onderskeid tussen selfkonsep

en identiteit te tref.
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5.2.1 Selfkonsep en identiteit

Ten einde die verwarring tussen selfkonsep en identiteit te verminder, word die

vergelyking wat Gerdes et al., (1988) tref, weergegee:

(i) Ooreenkomste in ontwikkeling

Die aanvanklike ontwikkeling van sowel die selfkonsep as identiteit berus op

die kind se gewaarwording van homself as 'n afsonderlike individu wat

ooreenkomste met ander persone vertoon, alhoewel hy tog ook van hulle

verskil.

In die volwasse lewe word die individu se siening van sy eie attribute, sterktes

en swakhede, by sowel die selfkonsep as die identiteit betrek. Hierdie

evaluering beïnvloed sy waarneming en gedrag en hy probeer om dit in

ooreenstemming met sy selfsiening te bring.

(ii) Verskille in vroeë ontwikkeling

Die vroeë ontwikkeling van die selfkonsep is grotendeels gegrond op:

die kind se voorstelling van sy eie liggaam;

selfbeoordelings wat 'n weerspieëling is van die wyse waarop ander hom

evalueer; en

vergelykings tussen homself en ander.



Die vroeë ontwikkeling van identiteit is gegrond op:

die kind se waarneming van waar hy tuishoort in verhouding tot ander, dit wil

sê sy openbare identiteit;

'n gevoel dat hy kontinu IS oor tyd en situasies heen, dit wil sê sy

persoonlikeidentiteit; en

affiliasie en identifikasie met ander.

(iii) Verskille in fokus

Die selfkonsep sentreer hoofsaaklik om 'n gevoel van waarde of gebrek aan

waarde wat fisieke en psigologiese attribute en interpersoonlike verhoudings

betref.

Die selfkonsep verskaf antwoorde op vrae soos 'Watter soort mens is ek?" en

"Hoe goed vergelyk ek met die persoon wat ek graag wil wees?"

Die begrip negatiewe selfkonsep het betrekking op 'n persoon se negatiewe

evaluering van homself.

Die individu se identiteit is gesentreer om houdings teenoor verskeie sosiale

rolle, waardes, oortuigings en belangstellings.
I

Die gevoel van individuele identiteit verskaf antwoorde op vrae soos: "Wie is

ek?" "Waar pas ek in?" 'Wat is my doelwit?"

Die ontwikkeling, funksie en invloed van die selfkonsep behels veel meer as wat die

definisies van dié begrip weergee. Daar sal dus vervolgens na sekere teoretiese

beskouinge ten opsigte van die selfkonsep gekyk word.
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5.3 Teoretiese beskouinge betreffende selfkonsep

In hierdie gedeelte sal die psigoanaliste, die behavioriste en die fenomenoloë se

beskouinge van die selfkonsep saaklik weergegee word. Bykomend sal die teorieë

van Purkey (1970) en Vrey (1974) ook bespreek word.

5.3.1 Psigoanalitiese benadering

Volgens die psigoanalitiese teorie hang selfagting af van die aard van die innerlike
I

beeld waarteen 'n persoon homself meet en van die beskikbare wyses om aan

hierdie beeld te voldoen. Die belangrikheid van 'n balans tussen die id-, ego- en

superego-kragte, ten einde 'n positiewe selfkonsep te hê, word ook beklemtoon.

Positiewe selfagting vereis 'n realistiese ego-ideaal waaraan die persoon kan

voldoen (Burns, 1979).

5.3.2 Behavioristiese benadering

Alhoewel daar teenstrydighede is oor die rol en veral die plek van behaviorisme in

die selkonsepteorieë, kan dit as 'n belangrike benadering nie uitgesluit word nie.

Die behavioristiese benadering gee 'n verklaring vir verandering in selfkonsep,

waarneming en gedrag. Gereelde positiewe versterking word beskou as die beste

wyse om 'n persoon met gevoelens van mislukking se selfkonsep te verhoog. Dus is

gedragsmodifikasie en selfkonseptualisering verwante prosesse (Burns, 1979).

5.3.3 Fenomenologiese benadering

Die basiese aannames tot selfkonsep van die fenomenologiese benadering, soos

ontwikkel deur Rogers (1973), is:

62



(i) Gedrag is die produk van 'n persoon se waarnemings.

(ii) Hierdie persepsies is fenomenologies eerder as werklik.

(iii) Die waarnemings hou verband met die bestaande organisasie van die

fenomenologiese veld, waarvan die selfkonsep die middelpunt is.

(iv) Die selfkonsep is beide 'n persepsie en 'n konsep.

(v) Gedrag word gereguleer deur die selfkonsep.

(vi) Die selfkonsep is relatief konstant en produseer relatief konstante

gedragspatrone.

vii) Verdedigingstrategieë word gebruik om inkongruensie tussen die kognitiewe

selfkonsep en ervaring te voorkom.

viii) Die basiese dryfveer is selfaktualisering.

Binne die fenomenologiese veld het veral Rogers (1973) se selfkonsepteorie 'n

belangrike bydrae gelewer. Hy beskou die mens as 'n groeiende wese wat
\

voortdurend poog om sypotensiaal te verwesenlik.

Geestesongesteldheid word toegeskryf aan konflik tussen die persoon se ware self

en sy ideale self. Die konflik lei tot die ontwikkeling van 'n valse self wat ervaringe

selektief integreer.

Rogers (1973) se beskouing van die selfkonsep bevat die volgende konsepte:

(a) Die fenomenale veld

Elke individu bevind hom in sy eie unieke ervaringswêreld waarvan laasgenoemde

die middelpunt vorm. Die adolessent reageer teenoor die innerlike idees en

persepsies van hierdie ervaringswêreld, eerder as teenoor die realiteite wat in die
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buitewêreld voorkom. Hierdie private ervaringswêreld word die fenomenale veld

genoem.

(b) Die self

Die self behels die persoon in sy totaliteit, met ander woorde alle aspekte van

homself waarmee hy hom identifiseer, byvoorbeeld fisiese voorkoms, naam,

behoeftes, rolle, waardes, vermoëns, ensovoorts. Hierdie self ontwikkel vanaf

geboorte as produk van die interaksie tussen die kind en sy ouers, portuurgroep en

omgewing. Dit is veral die aard van die interaksie wat volgens Rogers 'n belangrike

rol speel in die vorming van die selfkonsep. Liefde en aanvaarding deur die ouers lei

tot die ontwikkeling van 'n sterk en positiewe selfkonsep by die kind.

(c) Die organisme

Die organisme word deur Rogers (1973) beskryf as die georganiseerde geheel van

die persoon se reaksies teenoor die fenomenale veld. Volgens Rogers (1973:137) is

die volgende eienskappe kenmerkend van 'n persoon met 'n gesonde selfkonsep:
I

Hy het 'n nummum negatiewe selfverwysings en baie positiewe

selfverwysings.

Hy toon 'n groot mate van aanvaarding van die self en ag homself dus

waardig aan respek.

Hy beoordeel sy eienskappe in 'n optimistiese, dog objektiewe lig.

Hy beskou homself as onafhanklik en in staat om sy lewensprobleme

suksesvol te behartig.

Hy kan spontaan en opreg wees.

Hy ervaar homself as geïntegreerd.
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Hy kan insien dat goed en sleg of reg en verkeerd slegs subjektiewe waardes

is wat deur homself gekoppel word aan 'n ervaring of objek en dus nie

inherent vasgelê is nie.

Daar bestaan 'n groot ooreenkoms tussen syware en ideale self.

Min distorsies van ervaringe kom voor.

5.3.4 Purkey se teorie

Purkey (1970) se model van die selfkonsep inkorporeer die sentrale temas van die

teorieë van Combs en Snygg (1959), Jersild (1952), en Rogers (1951). Dit is dus 'n

baie omvattende model. Purkey (1970) definieer die selfkonsep as 'n komplekse en

dinamiese sisteem van oortuigings wat die individu as eg aan homself beskou. Hy

beklemtoon twee kenmerke, naamlik:

(a) Die self as georganiseerde eenheid.

(b) Die self as dinamiese eenheid.

Hierdie twee kenmerke sal vervolgens verder omskryf word.

(a) Die self as georganiseerde eenheid

Die groot spiraal verteenwoordig die selfkonsep as 'n georganiseerde eenheid en die

kleiner spirale is die sub-eenhede waaruit die self bestaan. Die sub-eenhede is ook

redelik goed georganiseerd, en verteenwoordig die konsepsies of oortuigings wat 'n

persoon ten opsigte van 'n bepaalde aspek van homself het, byvoorbeeld sterk,

vriendelik, slim, ensovoorts. Die mate van waarde wat die individu aan 'n oortuiging

heg, bepaal die stabiliteit daarvan. Hoe sterker 'n persoon se siening van 'n

bepaalde aspek van homself is, hoe nader sal dit aan die kern van die groot spiraal

lê en hoe moeiliker kan so 'n konsepsie gewysigword. Hoe verder weg van die kern
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'n konsepsie geleë is, hoe meer onstabiel en makliker veranderbaar is dit. Die

waarde van elke sub-eenheid kan-as negatief of positief beskryf en ervaar word.

Purkey (1970) stel die selfkonsep diagrammaties soos volg voor:

Figuur 5.2 Purkey se selfkonsepspiraalmodel

(Purkey, 1970:8)

'n Verdere organisatoriese kenmerk van die self is die veralgemening van sukses en

mislukkig dwarsdeur die sisteem. Volgens Purkey (1970) is die organisatoriese

kenmerke van die selfkonsep van elke persoon uniek. Geen twee persone het

dieselfde steloortuigings omtrent hulle self nie.

(b) Die selfkonsep as dinamiese eenheid

lndien verandering 'n positiewe waarde inhou, sal die self verander. Purkey (1970)

beskryf egter die self as ultra konserwatief. Dit poog om veranderinge te weerstaan

omdat dit konsekwentheid wil handhaaf. Gunstige toestande sal egter wel lei tot
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verandering.

5.3.5 Vrcy se teorie

Volgens Vrey (1974) vorm die selfkonsep die fondament waarop persoonlikheid en

gedrag gebou word. Dit impliseer dat die selfkonsep 'n persoon predisponeer om

lewensomstandighede in 'n bepaalde lig te beskou. Die kern van die selfkonsep is

selfaanvaarding en positiewe selfagting.

Die ontwikkeling van selfidentiteit gaan gepaard met 'n simboliese voorstelling van

die selfkonsep. In hierdie verband spreek Vrey (1974:15) die volgende mening uit:

Om homself te ken, is 'n besondere taak wat die mens moet verrig.Dit is

nie slegs nodig dat hy sy naam ken of homself in die spieël of op 'n foto
-, I

kan onderskei nie, maar hy moet ook sy fisiese en psigiese vermoëns ken

sodat hy kan weet waartoe hy in staat is. Die self is die integrerendekern

van die persoonlikheid. Aangesien die persoonlikheid oor die hele

spektrum van menswees tot openbaring kom, sal daar net soveel fasette

van die self wees wat geken moet word. Die implikasie is dat 'n persoon

'n groot aantal konsepsies oor homself moet vorm om hom in al die

fasette van sy selfopenbaring te ken.

Vrey (1974) beskou selfagting as die evaluerende aspek van die selkonsep en dit

behels die respek en waardigheid wat 'n persoon teenoor homself huldig. Selfagting

kom tot stand deur die evaluasies wat die individu ten opsigte van homself maak.

Deur hierdie evaluasies ontwikkel hy dan 'n houding van goedkeuring of afkeer

teenoor die self. Die selfkonsep het volges Vrey (1974) ook 'n sosiale dimensie. Hy

beskou die selfkonsep as 'n produk van die individu se omgang met mense.
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5.3.6 Samevatting van die teoretiese beskouing

Rogers (1951), Purkey (1970) en Vrey (1974) beskryf die selfkonsep as 'n georgani-

seerde sisteem van oortuigings wat die individu oor homself het. Hulle stem ook

ooreen wat betref die selfkonsep as dinamiese konstruk. Dit impliseer dat daar

gedurig veranderinge plaasvind. Dit is veral Purkey (1970) se verdeling van die

selfkonsep in subeenhede en die feit dat sukses en mislukking vanaf hierdie

subeenhede veralgemeen word na die hele self, wat belangrike implikasies het.

Hiervolgens verander die totale selfkonsep wanneer 'n bepaalde komponent

verander het.

Daar is tot dusver gefokus op verskeie beskrywings en teorieë van die selfkonsep.

Dit is egter nodig om die selfkonsep ook in ontwikkelingsperspektief te beskou ten

einde die selfkonsep tydens adolessensie te konseptualiseer.

The development and structure of self-awareness is a lifelong research

project in which continuous modification of one's self-concept occurs

through.the everwidening experiences of the developingperson ...

5.4 Die selfkonsep in ontwikkelingsperspektief

Selfkonsepontwikkeling kan as 'n lewenslange proses beskou word. Purkey

(1970:27) stel dit soos volg:

Vervolgens word daar kortliks na die onderskeie stadia in die ontwikkeling van die

selfkonsep gekyk.
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(i) Babastadium

Soos wat die baba ontwikkel, begin hy geleidelik om homself van dinge om hom te

onderskei en word hy toenemend bewus van homself. Hy leer ook dat hy voorwerpe

kan manipuleer. By die baba sentreer die selfkonsep dus rondom sy eie konkrete

waarnemings (Louw, 1990;Gerdes et al., 1988; Purkey, 1970).

(ii) Kleuterstadium

Die kleuter het reeds 'n bewustheid van homself as onafhanklike wese. Hy dra

byvoorbeeld kennis van sy eie naam, sy geslag en voorkoms. Deur interaksie met

betekenisvolle ander persone waarmee hy identifiseer, kom die selfkonsep tot stand.

Die kwaliteit van die selfkonsep word bepaal deur die mate waartoe die kind in

staat is om take baas te raak en selfstandig op te tree, aangesien die kleuter 'n sterk

drang na taakbemeestering het (Louw, 1990; Papalia & Olds, 1989).

(iii) Middelkinderjare

'n Belangrike ontwikkelingstaak tydens hierdie fase is die ontwikkeling van 'n

houdingjeens die self (Hurloek, 1980). Die kind is nou in staat om 'n konsep te

vorm van hoe hy is (ware self) en hoe hy graag wil wees (ideale self).

Erikson (1968) sien die psigososiale krisis van hierdie tydperk as die gevoel van

minderwaardigheid in teenstelling met bemeestering. Hiermee saam word dié

stadium ook gekenmerk deur skooltoetrede, wat 'n skerp kontras vorm met die

bekende gesinskring. Die selfkonsep word noodgedwonge beïnvloed deur die

onderwysers en portuurgroep.



Die kwaliteit van die selfkonsep word bepaal deur die kind se ervarings van sukses

en die goedkeuring van ander. Dit is dus nie net die kind se prestasies nie, maar ook

die verwagtinge wat ander stel, wat lei tot kennis van die self (Gerdes et al., 1988;

Louw, 1990).

(iv) Adolessensie

Die adolessent beskik alreeds oor 'n besef van sy selfkonsep en gedurende

adolessensie verkry dit meer diepte en betekenis (Seifert, 1983). Die redes wat

hiervoor aangevoer word, is:

(a) Die fisiese veranderinge wat verandering in liggaamsbeeld impliseer.

'n Adolessent leer deur kulturele stereotipering, verwagtinge en byname op

watter wyse hy sy liggaam moet evalueer, byvoorbeeld om kort, vet,

brildraend, ensovoorts te wees, is negatief. Louw (1990) sluit by hierdie

argument aan. Volgens hom is die adolessent akuut bewus van die

liggaamlike veranderinge wat hy ondergaan. Hierdie veranderinge moet tot

'n eenheid geïntegreer word ten einde 'n begrip van sy identiteit te vorm.

Die adolessent se liggaamsbeeld hou verband met sy eie waardebesef en

word bepaal deur sy ervaring van hoe ander mense hom waarneem. Dit is vir

hom veral belangrik hoe sy portuurgroep sy fisiese voorkoms waarneem. Hy

konformeer dus met ander adolessente se norm ten opsigte van

liggaamsvoorkoms en vaardighede. Norme verskaf aan die adolessent die

riglyne vir positiewe of negatiewe evaluering van liggaamseienskappe (Louw,

et al. 1984).
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(b) Die kognitiewe ontwikkeling wat plaasvind.

Hierdie kognitiewe ontwikkeling stel die adolessent in staat tot selfanalise en

tot objektiewe vergelyking met ander.

(c) Die rolverandering wat, vanaf kind na volwassene, ervaar word en

aanpassing in die selfkonsep noodsaak.

(d) Die vrees vir verwerping wat baie groot is in hierdie tydperk. Die adolessent

word intens bewus van sy eie attribute en hoe dit ooreenstem met die

goedgekeurde stereotipe van sy eie geslag.

Die adolessent word dus gedwing om stelling in te neem teenoor homself en die

veranderinge wat in hom plaasvind. Dit gaan met introspeksie, selfdefiniëring,

selfbewustheid en vorming van selfkonsep gepaard.

Die vraag ontstaan nou of die selfkonsep tydens hierdie tydperk groter veranderinge

ondergaan as tydens ander ontwikkelingsfases. In die literatuur word aanduidings

gevind dat daar in hierdie stadium van ontwikkeling 'n mate van bestendigheid

intree (Hurloek, 1980; Rice, 1981; Vrey, 1974; Wylie, 1961). Hierdie siening word

egter nie deurlopend ondersteun nie (Rosenberg, 1965; Erikson, 1968). Dit blyk dus

dat daar nog nie duidelikheid bestaan of die veranderinge wat in hierdie

ontwikkelingsfase plaasvind, verskil in omvang van dié in ander ontwikkelingsfases

rue.

(i) selfkonsepstabiliteit tydens adolessensie in 'n mate afhang van die tydperk

van adolessensie, naamlik vroeë of laat adolessensie, waarna verwys word;

Die gevolgtrekking kan egter gemaak word dat:
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(ii) daar wel 'n hersiening van die selfkonsep plaasvind, soos wat die adolessent

homself herondersoek en herevalueer inverhouding met ander (Burns, 1979;

Manaster, 1977; Seifert, 1983).

5.4.1 Die rol van die selfkonsep tydens adolessensie

Die fondament van die bemeestering van ontwikkelingstake is gesetel lil die

selfkonsep. 'n Positiewe selfkonsep sal dus die adolessent in staat stelom sy

ontwikkelingstake suksesvol te bemeester en sodoende sy inherente potensiaal te

verwesenlik. Die adolessent met 'n negatiewe selfkonsep sal egter deur sy

mislukkings gepootjie word.

Goeie aanpassing hang ook af van die aard van die adolessent se selfkonsep

(Hurlock, 1980). 'n Positiewe selfkonsep speel 'n rol in die adolessent se vermoë OIn

by die samelewing in sy geheel aan te pas, om geestesgesond wees, en om te groei

tot 'n volwassene wat verantwoordelikhede suksesvol kan hanteer.

Die selfkonsep is ook van kardinale belang wanneer dit kom by die vorrning van

verhoudings, sodat die selfkonsep die kwaliteit van die adolessent se verhoudinge

met sy gesin en portuurgroep kan medebepaal. Beroepkeuses en vordering op skool

is ook fasette wat beïnvloed word deur die adolessent se selfkonsep. Die

gevolgtrekking wat dus uit bogenoemde opmerkings gemaak kan word, is dat die

adolessent se selfkonsep 'n rol speel in alles wat hy is, probeer, om te wees en doen.

Nadat die ontwikkeling van die selfkonsep oor die mens se lewensloop heen nou

bespreek is, is dit vervolgens nodig om bespreking te wy aan die faktore wat bydra

tot die ontwikkeling van die selfkonsep.



5.5 Faktore wat bydra tot die ontwikkeling van die selfkonsep

Soos reeds beskryf, ondergaan die selfkonsep voortdurende ontwikkeling (Horrocks

& Jackson, 1972). Sekere faktore kan uitgelig word as bydraend tot hierdie

ontwikkeling of tot veranderinge in die selfkonsep.

5.5.1 Totale aanvaarding

Totale aanvaarding is een van die belangrikste faktore wat die kwaliteit van die

selfkonsep bepaal (Burns, 1986; Bradshaw, 1981; Coopersmith, 1967). Dit is veral

die aanvaarding deur die ouers, onderwysers en portuurgroep wat vir die adolessent

terugvoer gee oor sy selfwaarde. Dit is hierdie persone wat die kind beloon en/of

straf, en waaruit hy'dan leer of hy aanvaarbaar is of nie ..

Hoe die adolessent oor homselfvoel, beïnvloed die wyse waarop hy die mense wat

hom omring, ervaar. Selfaanvaardende persone is meer geneig om ander te

aanvaar. Dit is dus van groot belang dat die adolessent sal voel dat hy ook binne die

gesinsisteem aanvaar word.

5.5.2 Bemeestering teenoor mislukking

Die suksesvolle bemeestering van gestelde doelwitte speel 'n belangrike rol in die

vaslegging van 'n positiewe selfkonsep.

Mastery of the environment leads to positive self-concept, more often

than positive self-concept gives rise to feelings of mastery ...

(Harnachek in Gage & Berliner, 1979:199)

73



74

Ten einde 'n gevoel van bemeestering te ervaar, moet die adolessent beleef dat hy

ten minste gedeeltelik sy eksterne wêreld kan beheer. Daar moet ook voorsiening

gemaak word vir sukseservarings. Binne die ouer-kind-verhouding moet daar dus

ruimte wees vir die adolessent om beheer uit te oefen deur onder andere deel te hê

aan besluitneming.

5.5.3 Liefde en agting

'n Kind en adolessent het 'n sterk behoefte aan liefde en agting. 'n Kind wil weet dat

hy vir sy ouers belangrik is. Liefdevolle versorging deur volwassenes verleen aan die

kind 'n geborgenheid en laat hom voel dat hy belangrik is en agting geniet (Vrey,

1974). 'n Positiewe selfkonsep ontwikkel dus onder andere wanneer die adolessent

geliefd voel en gerespekteer word deur andere.

5.5.4 Duidelik afgebakende grense

Die daarstel van bekende, konsekwente grense met behoud van respek en ruimte vir

die adolessent as individu, speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van 'n

positiewe selfkonsep (Coopersmith, 1967). Duidelike grense help die adolessent om

te onderskei tussen reg en verkeerd en lei tot die ontwikkeling van 'n sterk innerlike

beheer. Coopersmito(1967:238) stel dit soos volg:

We find that individuals with high seifesteem who are reared under strongly structured

conditions tend to be more, rather than less, independent and creative

5.5 Persepsie

Persepsie speel 'n sentrale rol in die ontwikkeling en aanpassing van die self. Dit is

juis deur persepsie dat betekenisse toegeken word aan die dimensies van die self.



HOOFSTUK6

DIE ADOLESSENT SE GESINSFUNKSIONERING

EN SElLFKONSEP

In die voorafgaande hoofstukke is afsonderlik gefokus op gesinsfunksionering,

adolessensie as ontwikkelingsfase en selfkonsep. In hierdie hoofstuk word daar nou

gelet op die verband wat tussen hierdie aspekte mag bestaan. Met betrekking tot die

verband wat daar tussen gesinsfunksionering en die selfkonsep van die adolessent in

die gesin bestaan.imerk Garbers, Wiid, Myburgh, Van Biljon & Fourie, (1983:13)

op:

Die gesin se belangrikheid as primêre en eerste leefwêreld van die kind en

~y rol in die opvoeding van kinders is deur die eeue erken en beklemtoon.

Elke adolessent ontwikkel binne een of ander vorm van 'n gesinsisteem. Ten spyte

van sprake van die aftakeling van die moderne gesin en die opkoms van die

portuurgroepinvloed, bly die gesin die hoof sosialiseringsagent in die ontwikkeling

van die adolessent se selfkonsep (Atwater, 1983; Cheung & Lau, 1985; Gecas en

Seff, 1990; Hoeher & Harper, 1987; Louw, 1990; Rice, 1981; Rosenberg, 1965;

Sebald, 1984). In kinder- en adolessente-ontwikkelingsliteratuur word dan ook 'n

groot hoeveelheid bespreking gewy aan gesinsinvloede op die ontwikkeling van die

kind (Hurlock, 1973; Louw, 1990; Manaster, 1977; Malmquist, 1985; Papalia &

OIds, 1989; Rice, 1981).

Die belangrikheid van die gesin by die selfkonsepontwikkeling van die adolessent is

egter nie verbasend wanneer die volgende feite in ag geneem word nie:
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Die selfkonsep is 'n konstellasie van aangeleerde persepsies, kognisies en

waardes (Wylie, 1961).

Hierdie leerproses vind hoofsaaklik plaas deur die observering van

belangrike ander persone.

Dle belangrike ander in die sosialiseringsproses is die gesinslede,

onderwysers en portuurgroep (Cheung & Lau, 1985; Louw, 1990; Rosenberg,

1965).

Die ouers IS egter die persone wat reeds vanaf geboorte, ook die

konsekwentste, teenwoordig is.

Die gesin het 'n unieke geleentheid om die adolessent se leer selektief te

versterk.

Dit is egter nodig om rekening te hou met die feit dat die verskillende gesinslede die

funksionering van die gesin waarskynlik nie op dieselfde wyse beleef nie (Bengston

& Troll, 1978; Epstein, Bishop & Baldwin, 1983; Roelofse & Middleton, 1985).

Hierdie verskil in belewing kan toegeskryf word aan die feit dat ouers en

adolessente vanuit hulle verskillende ontwikkelingsfases uiteraard verskillende

behoeftes binne die konteks van die gesin wil bevredig. Menings wat in die

samelewing oor adolessensie gehuldig word, skep verder negatiewe verwagtinge van

mekaar se optrede (Atwater, 1983; Coleman, 1980; Papalia & Olds, 1989; Sebald,

1984).

In die lig van die feit dat gesinslede se evaluering van die gesinsfunksionering

onderling kan verskil, kan daar dus nie uit die algemene evaluering van

gesinsfunksionering afgelei word hoe die adolessent daaroor oordeel nie. Dit gaan

dus in hierdie ondersoek om die adolessent se evaluering van sy gesin se

funksionering en nie oor die algemene funksionering soos deur 'n buitestaander

gesien nie.
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In die res van hierdie hoofstuk word gefokus op die invloed van die adolessent se

belewing van die verskillende dimensies van gesinsfunksionering op sy selfkonsep.

Die bespreking van die dimensie word onder die volgende twee hoofde gedoen:

(i) Die adolessent se belewing van die betrokke dimensie van

gesinsfunksionering.

(ii) Die invloed van die belewing van die betrokke dimensie op die

selfkonsepontwikkeling van die adolessent.

6.1 Gesinsverhoudinge

6.1.1 Die adolessent se belewing van gesinsverhoudinge

Uit literatuur wat handelaar adolessensie wil dit voorkom asof die belangrikheid

van gelukkige gesinsverhoudinge, en dus 'n gelukkige gesinslewe, 'n deurlopende

tema is en dat adolessente hulle dikwels daaroor uitspreek (Atwater,. 1983;

Coopersmith, 1967; Gecas & Seff, 1990; Hoelter & Harper, 1987; Rice, 1981;

Sebald, 1984; Wylie, 1961). Dit blyk verder dat adolessente oor die algemeen

positief voeloor die waarde van verhoudinge binne die gesin. Heelwat navorsing

oor die afgelope dekade het getoon dat adolessensie vir die meeste jong mense nie

'n stormagtige tydperk is nie en dat verhoudings met ouers meer harmonie as

konflik weerspieël (Conger, 1977; Louw, 1990; Papalia & Olds, 1989). Konflik kom

egter steeds voor en ontstaan meestal rondom die adolessent se strewe na

onafhanklikheid. Hierdie konflik is nie noodwendig nadelig vir die ouer-kind-

verhouding nie en kan selfs bydra tot persoonlikheidsgroei (Louw, 1990). Steinberg,

Elmen en Mounts (in Gecas en Seff, 1990) het gevind dat 75% van adolessente sterk
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affeksie vir hulouers voel en met hulle identifiseer, terwyl minder as 10% 'n

agteruitgang in gesinsverhoudinge vermeld.

Volgens die definisie van gesinsfunksionering soos dit in Hoofstuk 3 beskryf is, vorm

die ouer-kind-verhouding die fokus van hierdie ondersoek. Wanneer dus gekyk

word na die belewing van gesinsverhoudinge, impliseer dit dan veral die belewing

van die ouer-kind-verhouding. Hierdie verhouding vorm die kern van

gesinsverhoudinge aangesien goeie aanpassing, ook ten opsigte van

selfkonsepontwikkeling, deur 'n intieme verhouding met die ouers gefasiliteer word.

Adolessente met 'n gesonde ouer-land-verhouding, beleef hulle ouers as meer

liefdevol, minder verwerpend, met matige gedragskontrole. Hierdie faktore dui op

stabiliteit in ouerlike gedrag wat liefde, versorging, ondersteuning en aanmoediging

verskaf. Wanneer hierdie faktore teenwoordig is in die ouer-kind-verhouding,

ervaar die adolessent toewyding van sy ouers (Himes-Chapman & Hansen, 1983;

Rice, 1981). Adolessente verwag dan ook onvoorwaardelike aanvaarding,

belangstelling in hulle aktiwiteite en 'n atmosfeer van aanmoediging (Atwater, 1983;

Sebald, 1984). Ondersteuning en begrip is vir die adolessent belangriker as

outonomie en die behoefte aan erkenning bly, te midde van talle konflikte, aanwesig

(Coleman, 1980).

Ondersoeke deur Bell, Avery, Jenkins, Feld & Schoenrock, (1985) en Greenberg et

al., (1983) het bevind dat adolessente selfs meer waarde heg aan hegte verhoudings

met hulouers as aan verhoudings wat hulle met hulle portuurgroep het.



6.1.2 Die invloed van gesinverhoudinge op die selfkonsep van die adolessent

Volgens Wylie (1961) plaas alle persoonlikheidsteoretici wat die konstrukte van die

selfkonsep ondersoek, groot klem op die belangrikheid van die ouer-kind-interaksie

by die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep. Die verhouding tussen die ouers is

ook belangrik en daar is reeds deur navorsers aangetoon dat die selfkonsep van die

adolessent verbeter sodra die ouerlike subsisteem weer reg funksioneer (Minuchen,

1982; Montgomery, 1982). Ouer-kind-koalisies wat die primêre verhouding tussen

die ouers verdring, benadeel die adolessent se identiteitsvorrning en sodoende word

die vorming van 'n positiewe selfkonsep dus ook belemmer. Adolessente uit sulke

gesinne het 'n ongemaklike gevoeloor hul gesinsverhoudinge (Teyber, 1983).

Dit is rue net te veel verbondenheid tussen ouer en kind wat nadelig is vir .

selfkonsepontwikkeling nie, maar ook te veelonbetrokkenheid by mekaar kan

belemmerend van aard wees. Die beperkte ondersteuning en belangstelling wat in

sulke verhoudings ervaar word, verskaf aan die kind inligting aangaande sy

inherente eiewaarde. Die adolessent in s6 'n ouer-kind-verhouding word ontneem

van een van die faktore wat die belangrikste invloed op selfkonsepontwikkeling het,

naamlik ouerlike ondersteuning (Coopersmith, 1967; Himes-Chapman & Hansen,

1983; Hoelter & Harper, 1987; Rosenberg, 1965).

Die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep hou dus verband met ouerlike

ondersteuning, betrokkenheid, goedkeuring en wederkerige warmte binne die ouer-

kind-verhouding. Hierdie verband is gebaseer op die siening dat die wete dat jy van

waarde is vir 'n belangrike ander persoon, essensieël is tot die ontwikkeling van 'n

gevoel van selfwaarde (Hurloek, 1973; Coleman, 1980). Die terugvoer wat

adolessente in gesinne met gesonde ouer-kind-verhoudinge kry, is dat hulle
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bestaansreg het en 'n persoon van waarde is (Bell et al., 1985; Coleman, 1980;

Greenberg et al., 1983).

Hierteenoor sal adolessente wat hul gesinsverhoudinge beleef as verhoudinge met

min kohesie en eenheid of as konflikgeoriënteerd en verwerpend, gevoelens van

angstigheid en sekuriteitsgebrek ervaar, wat hulle selfkonsep negatief beïnvloed

(Himes-Chapman & Hansen, 1983;Hurlock, 1973).

6.2 Die opvoedingspatroon van die ouers

6.2.1 Die adolessent se belewing van die opvoedingspatroon van die ouers

Die opvoedingspatroon van die ouers behels die gedrag van die ouers wanneer hulle

besig is met die opvoedingstaak, asook die wyse waarop gedragskontrole uitgeoefen

word. Gedragskontrole sluit die formulering van reëls, die toepassing van hierdie

reëls en gesagsuitoefening in. Die aard van die ouer-kind-verhouding word dan deur

sowel die ouers se optrede as die wyse waarop hulle gesag uitoefen, bepaal.

Twee aspekte van ouerlike gedrag staan uit in die literatuur ten opsigte van hul

belangrike rol in selfkonsepontwikkeling by die adolessent, naamlik die bied van

ondersteuning en die uitoefening van beheer (Alberoni, 1981; Bell et al., 1985;

Gecas & Seff, 1990; Hurlock, 1973; Himes-Chapman & Hansen, 1983; Louw, 1990;

Rosenberg, 1965; Van Wyk, 1983). Hiervolgens kan ouerlike gedrag in twee

dimensies verdeel word, naamlik liefde-vyandigheid en outonomieëbeheer (Louw,

1990).

Die liefde-vyandigheiddimensies behels enersyds dié ouers WIe se gedrag

gekenmerk word deur aanvaarding, liefde, begrip en ondersteuning. Hierdie ouers

verkies positiewe uitoefening van dissipline, met min gebruik van lyfstraf (Himes-
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Chapman & Hansen, 1983; Louw, 1990). Hierteenoor staan die ouers wie se gedrag

gekenmerk word deur vyandige optredes, verwerping en verwaarlosing.

Volgens die outonomie-beheer-dimensie kan onderskei word tussen ouers wat hulle

kinders realistiese vryheid gee en dié wat hulle kinders uitermatig streng beheer.

Cheung en Lau (1985) het in hulle ondersoek na die belangrikheid van

ondersteuning en uitoefening van gesag, gevind dat ouerlike ondersteuning, en nie

gesag nie, beduidend verband hou met 'n positiewe selfkonsep. Hierdie bevinding

was teenstrydig met vorige navorsingsresultate. Dit kan verklaar word deur die feit

dat ouerlike gesag in hulle ondersoek geëvalueer is vanuit die adolessent se

oogpunt. In vorige ondersoeke is gebruik gemaak van die ouers of buitestaanders se

evaluering van ouerlike gesag. Dit blyk dus dat die semantiese betekenis van

ouerlike gesag meer negatief is vir die ontvanger as vir die verskaffer. Adolessente

evalueer nietemin organisasie en ordelikheid in die gesin as belangrike attribute vir

sinvolle ontwikkeling. Hierdie organisasie en ordelikheid hou ook verband met die

uitoefening van gesag.

Ondersteuning word gewoonlik hanteer as een-dimensioneel; alhoewel verskillende

komponente van ondersteuning onderskei kan word. Hierdie komponente verskil

egter nie in die sin dat dit teenoorgestelde uitwerkings op die selfkonsep het nie.

Dieselfde kan egter nie van ouerlike gesag gesê word nie. Die gesag-dimensie is

meer gekompliseerd as die ondersteuningsdimensie. Dit is belangrik om hier wel te

onderskei tussen wyses van gesagsuitoefening omdat dit teenoorgestelde uitwerkings

mag hê. Daar kan onderskei word tussen die volgende wyses van gesagsuitoefening

(Louw, 1990; Van Wyk, 1983):
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(i) Outokraties

Die ouers neig om op 'n diktatoriale wyse hul kinders se gedrag en gesindheid te

beoordeel, te reguleer en te domineer. Die adolessent word dus nie toegelaat om

inisiatief te neem of om besluite oor homself te neem nie. Weinig gesprekvoering

oor gedragskodes vind plaas.

(ii) Permissief

Die adolessent word 'n baie groot mate van vryheid veroorloof. Wat gedrag betref,

word feitlik geen perke gestel nie en die ouer is huiwerig om gesag uit te oefen.

Besluitneming berus in 'n meerdere mate by die adolessent.

(iii) Demokraties (gesaghebbend)

Die ouers probeer om die adolessent te verstaan voordat hulle oordeel of straf. Die

adolessent word toegelaat om standpunte te stel. Hy neem ook deel' aan die

besluitnemingsproses, ofskoon die finale gesag by die ouers berus.

Opvoeding en dissiplinering wat gepaardgaan met liefde, is bo-aan die lys van die

adolessent se, voorkeure met betrekking tot die aard van gesagsoefening. Die

adolessent verkies dus demokratiese gesagsuitoefening bo dominering of

persrnissiwiteit (Bester, 1978; Coleman, 1980; Munsinger, 1975; Rice, 1981; Schultz,

1976; Van Wyk, 1983).
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Adolessente het verder 'n behoefte aan ouers wat versorging en leiding verskaf

(Greenberg et al., 1983). In hierdie verband beleef adolessente seuns hul moeders

dikwels te oorbeskermend en oorkontrolerend van aard. Adolessente meisies ervaar

ouerlike gesag minder negatief as seuns (Garbers et al., 1983).

6.2.2 Die invloed van ouers se opvoedingspatroon op die selfkonsep van die

adolessent

Daar word talle aanduidings in die literatuur gevind van die effek wat goeie

hantering van gesag op die inter- en intrapersoonlike aanpassing van die adolessent

het. 'n Duidelike verband word gevind tussen demokratiese (gesaghebbende)

gesagsuitoefening en die vorming van 'n sterk identiteit en 'n positiewe selfkonsep

(Andrews, 1974; Bester, 1978; Coleman, 1980; Munsinger, 1975). Demokratiese

opvoedingspatrone dra ook by tot goeie gesinsverhoudinge wat, soos reeds

bespreek, die ontwikkeling van'n positiewe selfkonsep fassiliteer (Coleman, 1980;

Munsinger, 1975).

Wanneer gesag op hierdie wyse uitgeoefen word, dra dit ook verder by tot die

adolessent se vermoë tot onafhanklike besluitneming en bemeestering van gestelde

doelwitte. Die ervaring van beheer en bemeestering lei tot die ontwikkeling van 'n

gevoel van sukses. Hierdie sukseservaring speel 'n belangrike rol in die vaslegging

van 'n positiewe selfkonsep (Hamachek in Gage & Berliner, 1979). Die adolessent

het ook die vrymoedigheid om persoonlike standpunte te stel sonder om die risiko

van verkleinering of verwerping te loop (Van Wyk, 1983). Faktore wat tot negatiewe

evaluering van die self kan lei, is dus in 'n baie groot mate beperk. Dit blyk dus dat

ouers wat op 'n demokratiese en gesaghebbende wyse gesag uitoefen, kinders het

wat tydens adolessensie 'n gevoel van eiewaarde en 'n positiewe selfkonsep het
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(Louw, 1990; Van Wyk, 1983). Bogenoemde verband word verklaar deur die feit dat

waarde aangekweek word wanneer 'n persoon gerespekteer word deur ander.

Aan die ander kant gebeur dit dat adolessente wie se ouers 'n sterk outokratiese

opvoedingspatroon het, gekenmerk word deur gevoelens van minderwaardigheid,

min selfvertroue en 'n negatiewe selfkonsep (Louw, 1990; Van Wyk, 1983). Dié

adolessente word deurgaans die geleentheid ontneem om self oplossings vir hul

probleme te vind, wat dan lei tot gevoelens van ontoereikendheid.

Adolessente het 'n sterk behoefte aan outonomie. Hulle wil individue in eie reg

word wat self hul idees kan uitdruk en toepas. Wanneer hierdie soeke na outonomie

nie deur die ouers toegelaat word nie, leer die adolessent dat sy ouers nie vertroue

in sy vermoëns het nie en gevolglik verloor hy selfvertroue en eiewaarde (Hurloek,

1973). Emosionele outonomie behels egter juis groei in eiewaarde en die leer om op

innerlike reserwes van selfwaarde staat te maak. 'n Negatiewe kringloop word dus

gevorm wat deur die ouers se outokratiese opvoedingspatroon in stand gehou word ..

Adolessente wie se ouers 'n permissiewe opvoedingspatroon het, voel dat niemand

hulle lief het nie en dat niemand omgee nie (Van Wyk, 1983; Himes-Chapman &

Hansen, 1983). Ten einde 'n positiewe selfkonsep te ontwikkel, moet die adolessent

egter juis weet dat hy vir sy ouers belangrik is (Vrey, 1974). Die gebrek aan duidelik

afgebakende grense belemmer verder ook die ontwikkeling van sterk innerlike

kontrole en lei tot 'n negatiewe selfkonsep by die kind (Coopersmith, 1967).

Samevattend kan dit gestel word dat die sleutel tot positiewe

selfkonsepontwikkeling tydens adolessensie in die dinamiek van die ouer-kind-

interaksieproses geleë is. Veralouers met 'n demokratiese opvoedingspatroon

verskaf aan die adolessent die omgewing waarbinne 'n positiewe selfkonsep
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ontwikkel kan word (Cheung & Lau, 1985; Louw, 1990; Mussen, Conger, Kagen &

Huston, 1984; Van Wyk, 1983).

Patten (1983:45) verwys tereg soos volg hierna:

... feelings of worth seem to flourish in an atmosphere where individual

differences are appreciated, mistakes are tolerated, and communication

IS open.

Adolessente wat groot word by liefdevolle, aanvaardende en ondersteunende ouers

met matige gedragkontrole, neig om hulle ouers se onvoorwaardelike aanvaarding

te internaliseer as 'n permanente basis vir 'n positiewe selfkonsep.

In hierdie hoofstuk is aangedui dat daar heelwat navorsing bestaan wat dui op 'n

verband tussen die aangename belewing van gesinsfunksionering en die

ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep by die adolessent. Veral die volgende

faktore blyk 'n belangrike rol te speel binne die ouer-kind-verhouding;

liefdevolle, maar streng monitering van die adolessent se gedrag;

groter kohesie, ondersteuning en aanvaarding;

minder konflik;

gedragsreëls wat die behoeftes van die adolessent in ag neem; en

'n demokratiese wyse van gesagsuitoefening.

---000---

Na hierdie oorsig van die beskikbare literatuur oor' die verband tussen die

adolessent se belewing van sy gesin se funksionering en sy selfkonsep, sal aangedui

word hoe hierdie verband in hierdie navorsingsprojek ondersoek is. In die volgende

hoofstuk word die metode van ondersoek dus bespreek.



HOOFSTUK7

DIJEMJETODE VAN ONDERSOJEK

In hierdie hoofstuk word die metode waarvolgens die ondersoek uitgevoer IS,

bespreek. Aandag word gegee aan:

die navorsingshipotese,

die twee meetinstrumente in hierdie navorsingsprojek gebruik,

die samestelling van die ondersoekgroep,

die eksperimentele prosedure wat in hierdie navorsingsprojek gevolg is, en

die statistiese ontleding van gegewens.

7.1 Die navorsingshipotese

Die navorsingshipotese wat hier ondersoek word, lui soos volg:

Daar bestaan 'n beduidende verband tussen adolessente se belewing van hulle

gesinsfunksionering en selfkonsep.

7.2 Meetinstrumente

In hierdie ondersoek is van twee meetinstrumente gebruik gemaak:

(i) Die Interpersoonlike Verhoudingevraelys (lVV)

(ii) Die Biografiese Vraelys (BV)
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Vervolgens word hierdie twee meetinstrumente in meer besonderhede bespreek.

7.2.1 Die Interpersoonlike Verhoudingevraelys (lIVV)

Hierdie toets is opgestel en gestandaardiseer vir blanke Suid-Afrikaanse leerlinge in

die vroeë adolessensiejare 12 tot 15 jaar. Die doel met die IVY is om die uiting en

belewing van persoonlikheidstrekke, in die adolessent se strewe na 'n eie identiteit,

te bepaal. Hanteringstrategieë en spanningsreaksies wat verhoed dat harmonie

binne die "self' sowel as tussen die "self' en die eise van die omgewing bereik kan

word, dui op swak aanpassing. Laasgenoemde het selfdiffusie tot gevolg (Joubert,

1981). Die volgende komponente van sielkundige aanpassing is in die IVY betrek:

Selfvertroue; Eiewaarde; Selfbeheersing; Senuweeagtigheid; Gesondheid;

Gesinsinvloede; Persoonlike Vryheid; Sosialiteit Algemeen; Sosialiteit met dieselfde

geslag; en Morele Inslag. Die vraelys bevat ook 'n leuenskaal wat 'n aanduiding kan

gee van die eerlikheid waarmee 'n toetsling die vraelys beantwoord het. Die sosiale

en formele verhoudinge van adolessente kan dus betroubaar en geldig geëvalueer

word aan die hand van die genoemde twaalf komponente.

In die onderhawige studie is vir die meting van die afhanklike veranderlike, naamlik

selfkonsep, gebruik gemaak van komponent 2 (Eiewaarde) van die IVY. Hierdie

komponent meet die adolessent se aanpassing met betrekking tot sy selfkonsep. Sy

aanpassing kan afgelei word uit die volgende dimensies van eiewaarde wat gemeet

word:

(i) sy selfaanvaarding ('n gevoel van tevredenheid met homself);

(ii) die mate waarin hy voel dat hy sy persoonlike standaarde kan bereik en die

norme van die samelewing kan nakom;

(iii) die kongruensie tussen dit wat die adolessent dink hy is en dit wat hy dink



ander van hom verwag;

(iv) die mate waarin hy meen dat hy goed met maats van sy ouderdomsgroep

vergelyk en deur hulle aanvaar word.

7.2.2 Die Biografiese Vraelys (BV)

Die Biografiese Vraelys is spesiaal vir die Zastron-leierskapprojek opgestel. Die

doel daarvan is om agtergrondgegewens van elke leerling te bekom. Die vraelys het

uit 36 vrae bestaan, waaruit vyf vrae vir die doeleindes van hierdie studie

geselekteer is. By elke vraag word 'n aantal moontlike antwoorde gegee waaruit die

leerlinge dié een moet kies wat op hom van toepassing is. Die antwoorde wat gegee

word, is so saamgestel dat dit vir 'n leerling moontlik is om elke vraag te

beantwoord.

Gesinsfunksionering word vir die doel van hierdie ondersoek gedefinieer as die

wyse waarop ouers en hulle afhanklike kinders met mekaar in interaksie tree. Vir

die meting van die onafhanklike veranderlike, naamlik die adolessent se evaluering

van gesinsfunksionering, word vyf aspekte van gesinsfunksionering uitgelig deur

gebruik te maak van die volgende items op die Biografiese Vraelys (BV):

onderlinge gesinsverhoudinge

vader se opvoedingspatroon

moeder se opvoedingspatroon

ouerlike dissipline

aard van toepassing van gedragreëls

Die geselekteerde vrae is op die ordinale skaal gemeet.
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7.3 Samestelling van ondersoekgroep

7.3.1 Steekproef

Die steekproef bestaan uit 927 standerd 7-leerlinge. Hierdie leerlinge is almal van

hoërskole in die Oranje-Vrystaat wat die Zastron Buitelugskool bygewoon het en is

almal Afrikaanssprekend. Skole wat by die Buitelugskool teenwoordig was, is deur

die OVS-Onderwysdepartement ewekansig geselekteer volgens die geografiese

gebiede, naamlik stedelik, semi-stedelik en platteland.

7.3.2 Selfkonsep

Volgens die handleiding van die IVY (Joubert, 1981) kan dit as prakties voordelig

beskou word om 'n proporsionele afsnyding van 80 : 20 persent ten opsigte van elk

van die IVY-tellings te gebruik: Daar moet in aanmerking geneem word dat lae

sowel as uiters hoë tellings op swak aanpassing vir toetslinge kan dui. Met hierdie

riglyn as agtergrond is besluit om twee standaardafwykings bo en een

standaardafwyking onder die gemiddelde van die normgroep as aanduidend van 'n

negatiewe selfkonsep te beskou, terwyl die res as aanduidend van 'n positiewe

selfkonsep beskou sal word. Die afsnypunte is soos volg:

(i) Seuns

Onderste afsnypunt: 31

Boonste afsnypunt: 51

(ii) Meisies

Onderste afsnypunt: 32

Boonste afsnypunt: 52
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7.4 Die eksperimentele metode

7.4.1 Navorsingsontwerp

'n Ex post facto-navorsingsontwerp word gebruik, aangesien die bedoeling nie is om

'n oorsaak-gevolg-verband tussen die veranderlikes bloot te lê nie.

In die geval van ex post facto-navorsing, het die navorser geen beheer oor die

, onafhanklike veranderlike nie, in die sin dat individue reeds vóór die aanvang van

die ondersoek aan bepaalde vlakke van hierdie veranderlike behoort (Huysamen,

1983). In die huidige ondersoek beleef die proefpersone reeds 'n bepaalde

gesinsfunksionering, sonder dat een of ander eksperimentele behandeling toegepas

IS. Die afhanklike en onafhanklike veranderlike kan dus slegs retrospektief

bestudeer word.

Daar is geen manier om die veranderlike te identifiseer waaraan enige moontlike

verskil in die afhanklike veranderlike toegeskryf moet word nie. ''Andersgestel, daar

is geen wyse om die probleem van verstrengeling tussen die betrokke onafhanklike

veranderlike en een of meer steuringsveranderlikes te hanteer nie" (Huysamen,

1983:128). Hierdie ondersoek stel dus nie die navorser in staat om tot die

gevolgtrekking te kom dat die onafhanklike veranderlike 'n behandelingseffek op

die afhanklike veranderlike het nie. Al wat hierdie ontwerp kan demonstreer, is of

daar 'n interafhanklike verband tussen die onafhanklike en afhanklike veranderlike

is (Huysamen, 1983).



7.4.2 Insameling van gegewens

In hierdie ondersoek is gebruik gemaak van die gegewens van die Zastron-

leierskapprojek wat gedurende 1986 op versoek van die Vrystaatse

Onderwysdepartement geloods is.

'n Aantal psigometriese vraelyste, waaronder die IVY, asook die Biografiese

Vraelys is onder homogene omstandighede deur personeel by die Zastron

Buitelugskool afgeneem. Die vraelyste is in groepe beantwoord en die

antwoordblaaie is rekenaarmatig nagesien.

7.4.3 Verwerking van gegewens

Die ingesamelde gegewens is deur die Eenheid vir Professionele Opleiding en

dienslewering in die Gedragswetenskappe (EPOG) by die UOVS voorberei vir

rekenaarverwerking. Tydens die verwerking is gebruik gemaak van SAS-

programmatuur. Weens die metingsvlakke van die biografiese veranderlikes

waarmee die proefpersone se evaluering van hulle gesin se funksionering bekom is,

stel Du Toit en Stumpf (1982) voor dat die CHAID-program (Chi-Square

Automatic Interaction Detection) gebruik word as 'n eksploratiewe tegniek. Die

program is toepaslik wanneer daar 'n enkele kategoriese afhanklike veranderlike en

'n aantal kategoriese voorspellers is, asook wanneer die ondersoekgroep uit

minstens 500 persone bestaan. Tydens die ontledingsproses van die CHAID-

program, word die voorspeller wat die hoogste korreleer met die afhanklike

veranderlike geïdentifiseer. Die data word dan in subgroepe verdeel volgens hierdie

voorspeller se kategorieë. Elkeen van die subgroepe word vervolgens ontleed om

die volgende belangrikste voorspeller te identifiseer. Dié proses word herhaal totdat

die geïdentifiseerde groepe uit minder as 50 persone, dit wil sê uit min of meer 25
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persone per subgroep (as daar twee kategorieë is) bestaan, of tot geeneen van die

oorblywende voorspellers 'n betekenisvolle verband met die afhanklike veranderlike

toon nie (Kass, 1980).

Soos duidelik blyk uit Hoofstuk 8 se gegewens, is dit problematies om die CHAID-

tegniek in hierdie studie te benut, aangesien sommige van die biografiese

veranderlikes se kategorieë 'n frekwensie laer as 50 toon - veral wanneer dit met die

afhanklike veranderlike gekruistabelleer word. Gevolglik is besluit om die Chi-

kwadraat-toets vir onafhanklikheid (Huysamen, 1983) te gebruik vir die ontleding

van die data.

In die volgende hoofstuk sal die navorsingsresultate uiteengesit en bespreek word

en sal enkele gevolgtrekkings ten opsigte van die verkreë resultate gemaak word.

---000 ---
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HOOFSTUK8

RESULTATE, BESPREKING VAN

RESULTATE EN GEVOLGTREKKJ[NG

In hierdie hoofstuk gaan gepoog word om op 'n wetenskaplike en empiriese wyse

die navorsingshipotese te ondersoek. Soos reeds gestel, lui die navorsingshipotese

soos volg:

Daar bestaan 'n verband tussen adolessente se belewing van hulle

gesingsfunksionering en selfkonsep.

Die navorsingsresultate wat na aanleiding van statistiese verwerking verkry is, sal

eerstens getabelleer en uiteengesit word. Tweedens sal die bevindinge van hierdie

ondersoek bespreek word. Ten slotte sal 'n samevatting van die vernaamste

resultate van hierdie ondersoek gegee en enkele gevolgtrekkings gemaak word.

8.1 Beskrywing van die steekproef aan die hand van die biografiese

veranderlikes

Vervolgens word daar in Tabelle 8.1 tot 8.5 beskrywende resultate aangebied om

die steekproefgroottes van die geselekteerde items op die biografiese vraelys aan te

dui. Die persentasie leerlinge wat elke kategorie van die geselekteerde items

beantwoord het, word ook aangedui. Volgens Bylae A bestaan elke item uit vyf of

meer kategorieë. Weens praktiese oorwegings is, waar dit sinvol geag is, van die

kategorieë saam gegroepeer.
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Tabe18.1 Frekwensiedistribusie van ondersoekgroep volgens hulle belewing van

onderlinge gesinsverhoudinge

Kategorie N %

Gelukkig 711 ·76,8

Nóg gelukkig, nóg ongelukkig 165 .17,8

Ongelukkig 50 5,4

Totaal 926* 100,0

Weens ontbrekende inligting verskil die totale van die verskillende tabelle

Uit Tabel 8.1 blyk dit dat die grootste proporsie adolessente hulonderlinge

*

gesinsverhoudinge as gelukkig beleef.

Tabel8.2 Frekwensiedistribusie van ondersoekgroep volgens hulle belewing van

hulouers se dissipline

Kategorie N %

Redelik 722 77,9

Nóg redelik, nóg onredelik 180 19,4

Onredelik 25 2,7

Totaal 927* 100,0

Uit die gegewens van Tabel 8.2 IS dit duidelik dat die meerderheid (78%)
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adolessente hulle ouers se dissipline as redelik beleef.

Tabel8.3 Frekwensiedistribusie van ondersoekgroep volgens hulle belewing van

hul vader se opvoedingspatroon

Kategorie N %

Oorbeskermend 108 12,5

Gebalanseerd liefdevol 683 79,3

Onbebtrokke 71 81,2

Totaal 862* 100,0

Die gegewens in Tabel 8.3 dui daarop dat die grootste proporsie adolessente hulle

vader se opvoedingspatroon as gebalanseerd liefdevol ervaar.

Tabel8.4 Frekwensiedistribusie van ondersoekgroep volgens hulle belewing van

hul moeder se opvoedingspatroon

Kategorie N %

Oorbeskermend 146 16,2

Gebalanseerd liefdevol 683 82,1

Onbetrokke 71 1,7

Totaal 900* 100,0
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Die gegewens in Tabel 8.4 dui daarop dat soos in die geval met die vader die

grootste proporsie adolessente hulle moeder se opvoedingspatroon as gebalanseerd

liefdevol ervaar.

Tabel8.5 Frekwensiedistribusie van ondersoekgroep volgens hulle belewing van

hoe hulle ouers reëls toepas

Kategorie N %

Konsekwent 691 75,1
i

Gebalanseerd liefdevol 102 11,1

Onbetrokke 69 7,5

Feitlik geen reëls nie 58 , 6,3

Totaal 920* 100,0

Uit Tabel 8.5 blyk dit duidelik dat die meerderheid (75%) adolessente die

toepassing van reëls deur hulle ouers as konsekwent beleef.

Vervolgens word die verwerkte resultate gerapporteer. Die spesifieke statistiese

hipotese word weergegee, tesame met die resultate wat vir elke veranderlike verkry

IS.

8.2 Ontleding van die verband tussen adolessente se belewing van

gesinsfunksionering en hul selfkonsep

Die Chi-kwadraat-toets vir onafhanklikheid is gebruik om te bepaal of daar 'n

beduidende verband tussen die adolessent se belewing van gesinsfunksionering en sy

selfkonsep bestaan. Hierdie toets is vir elk van die geselekteerde items, wat elk 'n
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indikasie gee van hoe die adolessent sy gesinsfunksionering beleef, op die

Biografiese Vraelys gedoen. Die ontledings is met behulp van die SAS-

programmatuur (Helwig & Council, 1979) gedoen.

Die volgende statistiese hipotese is vir elk van die betrokke (biografiese)

veranderlikes getoets:

= PJPK vir elk van die JK-selle

= PJPK vir ten minste een van die JK-selle

waar J verwys na die aantal kolomme en

K verwys na die aantal rye vir elke betrokke situasie

Vervolgens word die resultate van die Chi-kwadraat-toetse i¥ Tabelle 8.6 tot 8.10

weergegee.
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Tabel8.6 Kruistabulering van selfkonsep teenoor belewing van onderlinge

gesinsverhoudinge

SELFKONSEP Onderlinge gesinsverhoudinge RYTOTAAL

Gelukkig Gemiddeld Ongelukkig

Positief *580 123 39 742

78,17 16,57 5,26 82,81

Negatief 108 37 9 154

70,13 24,03 5,84 17,19

KOLOMTOTAAL 688 160 48 896

76,78 17,86 5,36 100,0

* Deurgaans by tabelle 8,6 tot 8.10 dui die boonste waarde in elke sel op die

frekwensie en die onderste waarde op die rypersentasie (die kolom "rytotaal"

uitgesonderd).

Die berekende Chi-kwadraat-waarde vir hierdie veranderlikes was 5,118 met 2

vryheidsgrade. Hierdie waarde is nie beduidend op minstens die 5%-peil nie en

gevolglik word die nulhipotese van geen verband tussen die adolessente se

selfkonsep en die mate waarin hulle hulonderlinge gesinsverhoudinge ervaar,
I

behou. Dit blyk dus dat daar nie 'n statisties beduidende verband gevind kon word

tussen adolessente se selfkonsep en hul belewing van onderlinge gesinsverhoudinge

nie. Hierdie resultate verskil van die bevinding van Wylie (1961), Hurloek (1973),

Coleman (1980) en Himes-Chapman & Hansen (1983) wat daarop dui dat

onderlinge gesinsverhoudinge wel 'n rol speel by die adolessent se



selfkonsepontwikkeling. Hierdie verskil kan toegeskryf word aan die feit dat in

hierdie ondersoek die adolessent se ervaring van gesinsverhoudinge en nie werklike

gesinsverhoudinge nie, gemeet word.

In die volgende tabel word die resultate van die Chi-kwadraat-toets om te bepaal of

daar 'n verband tussen selfkonsep- en ouers se dissipline bestaan, aangebied.

Tabel8.7 Kruistabulering van selfkonsep teenoor ouers se dissipline

SELFKONSEP Ouers se dissipline RYTOTAAL

Redelik Nóg redelik Onredelik

Nóg onredelik

Positief *589 138 16
I

743

79,28 18,57 2,15 82,83

Negatief 111 35 8 154

72,08 22,73 5,19 17,17

KOLOMTOTAAL 700 173 24 897

78,04 19,29 2,67 100,0

Die berekende Chi-kwadraat-waarde vir hierdie veranderlikes was 6,398 met 2

vryheidsgrade. Hierdie waarde is beduidend op die 5%-peil en gevolglik word die

nulhipotese in hierdie geval verwerp. 'n Statisties beduidende verband tussen

adolessente se selfkonsep en hul belewing van hulouers se dissipline is gevind. Uit

tabel 8.7 blyk dat in vergelyking met diegene met 'n positiewe selfkonsep, 'n kleiner

proporsie van diegene met 'n negatiewe selfkonsep hulouers se dissipline as redelik

ervaar, terwyl 'n groter proporsie van hierdie groep hulouers se dissipline as nóg
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redelik nóg onredelik asook onredelik beleef. Hierdie resultate vind aansluiting by

aanduidings in die literatuur dat demokratiese (redelike) dissipline deur ouers

verband hou met die vorming van 'n positiewe selfkonsep by die adolessent

(Coleman, 1980; Louw, 1990; Van Wyk, 1983). Hierdie verband word verklaar deur

die feit dat redelike toepassing van dissipline die adolessent se soeke na outonomie

toelaat. Hierdeur leer die adolessent dat sy ouers vertroue in sy vermoëns het, wat

'n gevoel van eiewaarde versterk (Hurloek, 1973).

Vervolgens word die resultate van die Chi-kwadraat-toets tussen belewing van vader

se opvoedingspatroon en selfkonsep weergegee.

Tabel8.8 Kruistabulering van selfkonsep teenoor belewing van vader se

opvoedingspatroon

SELFKONSEP Vader se opvoedingspatroon RYTOTAAl

Gebalanseerd

Oorbeskermd liefdevol Onbetrokke

Positief 87 554 51 692

12,57 80,05 7,36 82,99

Negatief 19 107 17 154

12,33 69,48 11,03 17,12

I

835KOLOMTOTAAL 106 661 68

12,69 79,16 8,14 100,0
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Die Chi-kwadraat-waarde van hierdie veranderlike was 3,428 met 2 vryheidsgrade.

Hierdie waarde is nie beduidend op minstens die 5%-peil nie en gevolglik word die

nulhipotese in hierdie geval behou. Dit blyk dus dat daar nie 'n statisties beduidende

verband gevind kon word tussen adolessente se selfkonsep en hul belewing van hul

vader se opvoedingspatroon nie.

Uit die resultate van die ondersoek na die verband tussen belewing van moeder se

opvoedingspatroon en selfkonsep, is óók geen statisties beduidende verband gevind

nie. Die resultate word in Tabel 8.9 weergegee.

Tabel8.9 Kruistabulering van selfkonsep en belewing van moeder se

opvoedingspatroon

SELFKONSEP Moeder se opvoedingspatroon RYTOTAAL

Oorbeskermd Gebalanseerd Onbetrokke

liefdevol

Positief 114 601 11 726

15,70 82,78 1,52 83,16

Negatief 28 116 3 147

19,05 78,91 2,04 16,84

KOLOMTOTAAL 142 717 14 873

16,27 82,13 1,60 100,0
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Die berekende Chi-kwadraat-waarde vir hierdie veranderlikes was 1,275 met 2

vryheidsgrade. Hierdie waarde is nie beduidend op minstens die 5%-peil nie, en

gevolglik word die nulhipotese in hierdie geval behou. Dit blyk dus dat daar nie 'n

statisties beduidende verband gevind kan word tussen adolessente se selfkonsep en
I

hul belewing van hul moeder se opvoedingspatroon nie.

Die resultate in Tabelle 8.8 en 8.9 is in teenstelling met algemene gevolgtrekkings

uit die literatuur dat die opvoedingspatroon van die ouers 'n belangrike rol speel in

die fassilitering van 'n positiewe selfkonsep. Hierdie verskil kan toegeskryf word

daaraan dat die vader en moeder se opvoedingspatroon in hierdie ondersoek

afsonderlik gemeet is. 'n Verdere moontlike verklaring is dat die vrae wat die

Biografiese veranderlike meet, nie die leerling die geleentheid bied om 'n deeglike

evaluasie van sy. ouers se opvoedingspatroon te gee nie, aangesien hy/sy op 'n

enkele vraag hul mening moes gee.

Vervolgens word die resultate van die kruistabulering tussen selfkonsep en die

belewing van toepassing van reëls deur ouers in tabe18.10 aangebied.



Tabel 8.10 Kruistabulering van selfkonsep teenoor die belewing van toepassing

van reëls deur ouers

SELFKONSEP Toepassing van reëls deur ouers RYTOTAAl

Konsekwent Inkonsekwent Oormatig Feitlik

beperkend geen reëls

Positief 565 84 47 43 739

76,45 11,37 6,36 5,82 83,03

Negatief 103 17 18 13 151

68,21 11,26 11,92 8,61 16,97

KOLOMTOTAAL 668 101 65 56 890

75,06 11,35 7,30 6,29 100,00

Die berekende Chi-kwadraat-waarde vir hierdie veranderlikes was 7,996 met 3

vryheidsgrade. Hierdie waarde is op die 5%-peil beduidend en gevolglik word die

nulhipotese in hierdie geval verwerp. Dit blyk dus dat daar 'n verband is tussen

adolessent se selfkonsep en hul belewing van die toepassing van reëls deur hul

ouers. Uit tabel 8.10 blyk dat in vergelyking met diegene met 'n positiewe

selfkonsep, 'n ldeiner proporsie van diegene met 'n negatiewe selfkonsep die

toepassing van reëls deur hulouers as konsekwent beleef. Hierteenoor dui 'n groter

proporsie van diegene met 'n negatiewe selfkonsep, in vergelyking met diegene met

'n positiewe selfkonsep, aan dat hulle die toepassing van reëls deur hulle ouers as

inkonsekwent, oormatig beperkend, asook feitlik geen reëls beleef.
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Die resultate is in ooreenstemming met Coopersmith (1967) en Van Wyk (1983) se

siening dat die daarstel van konsekwente grense 'n belangrike rol speel in die

ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep. Die adolessent het 'n behoefte aan leiding

van die ouers en die konsekwente toepassing van reëls bied aan die adolessent

duidelike grense om te onderskei tussen reg en verkeerd. Hierdie vermoë gee

aanleiding tot die ontwikkeling van sterk innerlike beheer en dus 'n positiewe

selfkonsep (Coopersmith, 1967).

8.3 Algemene opmerkings

* Uit die beskrywende resultate van tabel 8.2 tot 8.5 blyk dit dat die grootste

persentasie proefpersone in die ondersoekgroep beide hulle ouers se

opvoedingspatroon, asook die wyse van gedragskontrole as positief beleef.

Dit is in ooreenstemming met die bevinding van wêreldwye ondersoeke na

adolessente se gedrag wat dui op positiewe gesindhede by adolessente

teenoor hulle ouers en hul gesagsuitoefening (Alberoni, 1981; Malmquist,

1985; Coleman, 1980).

* Van die vyf aspekte van gesinsfunksionering wat ondersoek is, blyk die ouers

se dissipline en die wyse waarop hulle reëls toepas, 'n beduidende verband te

toon met die selfkonsep van die adolessent. 'n Groter proporsie proefpersone

met 'n positiewe selfkonsep, in vergelyking met diegene met 'n negatiewe

selfkonsep beleef hulle ouers se dissipline as redelik met konsekwente

toepassing van reëls. Hierdie bevinding beklemtoon die belangrikheid van

die wyse van gedragskontrole in selfkonsepontwikkeling. Die waarde van

demokratiese (redelike) gedragskontrole en die daarstel van konsekwente

grense binne die ouer-kind verhouding kan dus nie onderskat word nie.
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* 'n Demokratiese (redelike) wyse van gesagsuitoefening behels per definisie

ook dissipline wat gepaard gaan met liefde, erkenning en aanvaarding. Die

vraag ontstaan met watter van hierdie aspekte van gedragskontrole

selfkonsepontwikkeling die mees beduidende verband toon. Verdere

navorsing is nodig om duidelikheid te kry oor bogenoemde.

8.4 Gevolgtrekking

Die doel met hierdie navorsing was om te bepaal of daar 'n verband tussen

adolessente se belewing van hulle gesinsfunksionering en hul selfkonsep bestaan.

Nie al die aspekte van gesinsfunksionering, soos in hierdie studie benut is, het 'n

beduidende verband met die adolessent se selfkonsep getoon nie. Dit was egter

duidelik dat die adolessent se belewing van sy ouers se dissipline en die wyse waarop

hulle reëls toepas korreleer met sy selfkonsep. Die resultate dui dus daarop dat

gesinsfunksionering, alhoewel nie die aspekte daarvan nie, steeds 'n belangrike rol

speel in die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep by die adolessent.

---000---
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HOOFSTUK9

SAMEVATIING

Uit die literatuur blyk dit dat die gesin 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling

van die adolessent. Gesinsfunksionering het egter oor die afgelope paar dekades

ingrypende veranderinge ondergaan. Hiermee saam geskied adolessente se

ontwikkeling in die RSA in 'n veranderingsgeoriënteerde samelewing en word daar

ook, in die lig van die vinnige tegnologiese ontwikkeling, besondere eise aan

adolessente gestel. Dit laat die vraag ontstaan in watter mate die gesin steeds 'n

invloed op adolessente-ontwikkeling uitoefen. Veral die mate waarin die gesin die

selfkonsepontwikkeling van die adolessent beïnvloed is van belang, aangesien 'n

persoon se selfkonsep in 'n groot mate sy gedrag, besluite, verwagtinge en persepsie

van die lewe rig. Adolessente en hulouers se evaluasie van die funksioneringvan

hulle gesinne en die waarde daarvan vir hulle vordering, verskil egter van mekaar;

Hierdie verskil moet mee rekening gehou word, wanneer enige korrelasie tussen die
<,

. adolessent se selfkonsep en gesinsfunksionering ondersoek word.

Die doelwit van hierdie ondersoek is dus om te bepaal of daar 'n verband tussen die

adolessent se belewing van sy gesinsfunksionering en sy selfkonsep bestaan.

In die literatuuroorsig word Psigo-opleiding, wat by implikasie die algemene

sisteemteorie omsluit, as teoretiese raamwerk vir hierdie navorsingsprojek

bespreek. Die sistemiese en sikliese aard van Psigo-opleiding maak die

konseptualisering van die gesinsfunksionering van die adolessent en die effek wat

dit op sy selfkonsepontwikkeling het, moontlik. Psigo-opleiding impliseer ook 'n

verwysing na die ontwikkeling van die mens oor sy hele lewensloop. Die gesin, die

adolessent en selfkonsep is dus vanuit 'n ontwikkelingsperspektief verken.
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Gesinsfunksionering is omskryf as die wyse waarop ouers en hulle afhanklike

kinders met mekaar lil interaksie tree. Die volgende dimensies van

gesinsfunksionering is uitgelig as van deurslaggewende belang in die ontwikkeling

van die adolessent se selfkonsep: struktuur, affek, kommunikasie en

gedragskontrole. Uit die oorsig van adolessensie as ontwikkelingsfase wil dit

voorkom asof adolessente gekonfronteer word met ingrypende veranderinge en

besondere eise, maar dat hulle hierdie eise en veranderinge nie noodwendig swak

hanteer rue. Dit het nietemin 'n invloed op die adolessent se

selfkonsepontwikkeling ..

Selfkonsep is omskryf as 'n georganiseerde eenheid bestaande uit al die sienings wat
I

'n individu van sy attribute het, sowel as die ervaring hiervan as positief of negatief.

Binne die raamwerk van selfkonsepontwikkeling oor die hele lewensloop van die

mens, is die faktore wat 'n bydrae lewer tot selfkonsepontwikkeling, uitgelig,

naamlik: totale aanvaarding, bemeestering teenoor mislukking, liefde en agting en

duidelik afgebakende grense.

Na die afsonderlike fokus op gesinsfunksionering, adolessensie en selfkonsep, is die

verband wat tussen hierdie aspekte mag bestaan, bespreek. Bestaande navorsing dui

wel op 'n verband tussen die positiewe belewing van gesinsfunksionering en die

ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep. Die volgende faktore binne die ouer-kind-

verhouding speel 'n belangrike rol in dié verband: 'n demokratiese wyse van

gesagsuitoefening, gedragsreëls wat die behoeftes van die adolessent in ag neem,

ondersteuning en aanvaarding en liefdevolle, maar streng monitering van die

adolessent se gedrag.

Die hipotese van hierdie navorsingsprojek IS dat daar 'n verband IS tussen
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adolessente se belewing van hul gesinsfunksionering en hul selfkonsep. Die

meetmiddels wat in hierdie ondersoek gebruik is, is die interpersoonlike

verhoudinge vraelys en die Biografiese Vraelys. Die proefpersone, bestaande uit

ewekansig geselekteerde st. 7-leerlinge in die Oranje-Vrystaat, is op grond van hulle

aanpassing ten opsigte van hulle selfkonsep in 2 groepe verdeel. By die ontleding

van die gegewens is gebruik gemaak van die chi-kwadraat-toets van

onafhanklikheid.

Uit die resultate blyk dit dat daar 'n verband is tussen adolessente se selfkonsep en

die volgende aspekte van gesinsfunksionering:

* Ouers se dissipline,

aard van toepassing van reëls deur ouers.*

Bogenoemde resultate stem ooreen met navorsingsbevindings uit die literatuur.

Geen statistiese verband is egter gevind tussen adolessente se selfkonsep en die

volgende aspekte van gesinsfunksionering nie:

* Onderlinge gesinsverhoudinge

* vader se opvoedingspatroon

* moeder se opvoedingspatroon.

Hierdie bevindings is teenstrydig met bevindinge uit die literatuur. Die feit dat die

vrae op die Biografiese Vraelys nie die leerlinge die geleentheid bied om

bogenoemde items deeglik te evalueer nie, kan as moontlike rede hiervoor

aangevoer word.

lndien hierdie ondersoek in oënskou geneem word, kan die volgende aanbevelings

met die oog op toekomstige navorsing oor dieselfde onderwerp, gedoen word:
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* Die gebruik van 'n fyner of meer gesofistikeerde meetinstrument om die

adolessent se belewing van onderlinge gesinsverhoudinge, die

opvoedingspatroon van die vader en die opvoedingspatroon van die moeder

te meet. Sodanige meetinstrument veral geskik wees indien dit kan

onderskei tussen ondersteuning en aanvaarding, kommunikasiepatrone en

wyse van gesagsuitoefening.

* Die begrip van adolessente se selfkonsepveranderlikes en die verband

daarvan met hulle ervaring van hul gesinsfunksionering kan verder belig

word, indien daar in toekomstige navorsing ook onderskeid getref word

tussen meisies en seuns, om sodoende die rol wat geslag speel, te bepaal.

Ten spyte van die beperkinge van hierdie ondersoek, is aangetoon dat daar, ten

spyte van die veranderinge wat die gesin en adolessent die afgelope paar dekades

ondergaan het, steeds 'n verband tussen die adolessent se selfkonsep en sy ervaring

van gesinsfunksionering bestaan.

In pogings om die adolessent se selfkonsepstabiliteit te bepaal, of om 'n positiewe

selfkonsep by die adolessent te ontwikkel, word aandag dikwels gefokus op die

adolessent alleen. Indien positiewe selfkonsepontwikkeling by adolessente

aangemoedig wil word, sal die gesinssisteem betrek moet word.

Die hoop word uitgespreek dat die resultate van hierdie navorsingsprojek verdere

navorsing oor die selfkonsepveranderlikes binne gesinsverband (met in ag genome

die adolessent se persepsie) sal stimuleer. Die hoop is ook dat die resultate die

gebruik van ouerbegeleiding en/of gesinsterapie in die behandeling van

selfkonsepprobleme by adolessente sal aanmoedig.

---000---
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OPSOMMING

Die selfkonsep bepaal tot 'n baie groot mate die wyse waarop die individu sy

lewensomstandighede evalueer en deurskou. Die belang van die rol en funksie van

die selfkonsep tydens die oorgangsfase vanaf kind tot volwassene, kan dus nooit
I

onderskat word nie.

Uit die literatuurstudie blyk dat die ontwikkeling van die adolessent se selfkonsep

verband hou met sy gesinsfunksionering. Veranderinge in die funksionering van

gesinne oor die afgelope paar dekades, asook in die alledaagse lewensituasie en

gedrag van die adolessent, laat egter die vraag ontstaan tot watter mate die

funksionering van die gesin steeds 'n impak uitoefen op die adolessent se

selfkonsep.

Die doel van hierdie navorsingsprojek was dus om vas te stelof daar 'il verband

bestaan tussen die wyse waarop adolessente hulle gesin se funksionering ervaar en

hul selfkonsep. Die hipotese is gestel dat daar wel 'n verband tussen adolessente se

ervaring van hulle gesinsfunksionering en hul selfkonsep bestaan.

Die hipotese is ondersoek deur gebruik te maak van 'n ex-post-facto-

navorsingsontwerp aangesien die bedoeling nie is om 'n oorsaak-gevolg-verband

tussen die veranderlikes bloot te lê nie. Gesinsfunksionering is vir die doel van

hierdie ondersoek gedefinieer as die wyse waarop ouers en hulle afhanklike kinders

met mekaar in interaksie tree. Vyf aspekte van gesinsfunksionering is uitgelig deur

gebruik te maak van bepaalde items op die Biografiese Vraelys, naamlik:

onderlinge gesinsverhoudinge

vader se opvoedingspatroon
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moeder se opvoedingspatroon

ouers se dissipline

toepassing van reëls deur ouers

Die afhanklike veranderlike naamlik selfkonsep, is omskryf as 'n georganiseerde

eenheid bestaande uit al die sienings wat 'n individu van sy attribute het, sowel as

die ervaring hiervan as positief of negatief. Vir die meting van die selfkonsep is

gebruik gemaak van komponent 2 (Eiewaarde) van die Interpersoonlike

Verhoudinge Vraelys. Standerd 7-leerlinge van hoërskole in die Oranje-Vrystaat is
I

geneem as proefpersone.

By die ontleding van die gegewens is die chi-kwadraattoets van onafhanklikheid

gebruik om die moontlike verband wat tussen die genoemde aspekte van

gesinsfunksionering en selfkonsep mag bestaan, aan te dui.

Uit die resultate van hierdie ontleding was dit duidelik dat die adolessent se

belewing van die dissipline van die ouers en die wyse waarop die ouers reëls toepas,

beduidend korreleer met die selfkonsep van die adolessent. Onderlinge

gesinsverhoudinge, die vader se opvoedingspatroon en die moeder se

opvoedingspatroon het egter nie statisties beduidend met die adolessent se

selfkondep gekorreleer me. Laasgenoemde resultate stem nie ooreen met

bevindinge uit die literatuur nie. Die feit dat die vrae op die Biografiese Vraelys nie

die leerlinge die geleentheid bied om bogenoemde items deeglik te evalueer nie,

kan as moontlike rede hiervoor aangevoer word.

Die ondersoek het nietemin daarin geslaag om aan te toon dat, ten spyte van

veranderinge binne die gesin en binne die lewenssituasie van die adolessent, daar

steeds 'n verband tussen die adolessent se selfkonsep en sy ervaring van
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gesinsfunksionering bestaan.

---000---
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1. Ons is besig met 'n omvangryke navorsings-
program wat op versoek van die OVS
Onderwysdepartement gedoen word. Jy is een
van die leerlinge in die Oranje-Vrystaat wat
gese12kteoY is om daaraan deel te neem.

f'\l ~-Jë:\t on~:;van jou verlang, is orn die vrae lva
so eerlik en korrek as moon~lik in te vul
(vra jou onderwyser om jou te help indien 'n
vraag vir jou onduidelik is).

3. LET WEL: Al die vrae het op jou posisie
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Baie dankie vir jou samewerking

Voltooi asseblief die res van die vraelys.
1'1aa l:: 5]. e9Si ,. n k Ir IJ .i S".i f.? Ln :die ClOP 5 pas .ie reg Ian 9s
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2.2 MaRk asseblief 'n kruisie by die
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2.7 Het jy al ~nige opleiding ontvang
met betrekking tot die hantering van
die leiersrol/le wat jy beklee?
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Weggeneem as gevolg van staatsingryping
( b v ma at s I:: ë:~P I i k r~ w(:"~ do: ers) ..........••..•••..•. 6

1--- ---

As gevolg van probleme met keuse van skoolvakke 7
1-----

3.8 Hoeveel verskillende skole het jy tydens
jou hc,~Y~:.l::oo Il oop b ae n bygewc,c,n '('
(Skryf die .:~antalskole in die blCok~~ies)

3.9 Hoeveel skole het jy gedurende jou
laerskoolloopbaan bygewoon?
( !::ik r:Y 'F cl i[~ a ant a I skole in die blo k kie s )

3.10 Redes vir skoolverwisseling

Ouers het van werk verander ....................

Du'e1'sis df":!u1'we1'k v e rplaes • • • • • • • • • • • ~ II • • • " ••
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Gee nie 0m nie'..........···· '..............•...

59-60

61-62

1------
11------

63

21-----
3

-----
4

5
1--- ---

8
---;....--

'3

-----
1

64

2
------

3



4.2 Met jou destydse keuse van skoolvakke
het jy die meeste leiding ontvang van
(merk sleg~; een)

jou onderwyseres) ....................................................

jou ouers ....................................................................

professionele kundiges (o.a. sielkundiges)

geeneE~n n i.e .................................... " .

4.3 Jou toekomstige beroep:

Jy '..Jeetreeds wat jy ~lraag wi 1 word .

Jy is nog onseker oor jou toekomstige beroep .

Jy het nog nie daaraan gedink nie ..........................

Wie het jou die meeste gehelp met die
keuse van 'n toekomstige beroep
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OlJers ..................................................................................

Sielkundige ..•................••.•..•.•..•••...

Instansies (bv universiteit/RGN ens) ....................

~.;(:.:1f bes 1u it. ............•....•.......•.......

Ander persone (spesifiseer) ......................................

l\lievan toepassing (nog nie besluit nie)

4.5 Indien jy verder gaan studeer gaan dit
....,eesby ,n :
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4.6 Onmiddellik na skoolverlating gaan jy
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EE:·(S ::;it Uc!PLlt" " ••••

vlerk

Orrs e k e r

Nie van toepassi.ng (bv meisies)

4.7 Waarmee sal jy graag eendag wil werk 0
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Dinge (nie-lewend)

Syfers .
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Ander (Spesifiseer)
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:.). ~'j l>Jatte)- C:'~~n£-?icri::.kë:\PbE:·~.;;l::rywejou vader se
opvoedingspatyoon die beste?

.............................. 1
r------.

1--

1--

,..------

13

76

Verwerping . .. . . .. . ...... . . . . . .. . .. .. .... .. - ... 2

4

5

--..,---
1

-----
--_--

77

3·

4

5

--..,
1

---I
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Gebalanseerde liefdevolheid ••.••.••••••••...••

AggY'E'!ssiwi tei t .•...••••••••••••.••••••••••.•••

Dnbf:?trokkf.·?nheid •.. " •••••••••••••••••••••••.•••

5.6 l>Jattt~l- G.'Pr} eiensd::ap bes k r vf jou moedel- se
opvoedingspatr6on die beste?

Oorbeskerming •.• ~ .

-.-- ---I
4 78

Verwerping ..... " .............................

Gebalanseerde liefdevolheid ••••••••••••••.••••

Aggress;,i"Ji tE1i t .

Clnbetro::,kkenheid ...••••••••.••••••••••••••.••••

5.7 Was die re~ls wat jou ouers toegepas het:

~::onsekwent .......................................

Inko::.n!:-:.ek'..Jent••....••••..•••••••••••••••••.••••

OoY'm.::\ti<;;lbf?pet'kr~ncJ .•••••••••••••••••••••..••••

Niksseggend (dus feitlik geen reêls niel ......
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~~.B Dip ~:'~~!.la5pE.~kw,:\t 9.~~C:)_!l.r.i.gdie mees t e

konflik tussen jou en jou ouers veroorsaak

ei ,~:,)'ma t .ige d i s s i. p 1 :i. nE? .

Cjd"J l" ek k i. ge cj i ~"~;:i p 1i. nu. . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •

l.)i ~:>~:)e 1V.3 IIi ge cj .i. s ~,i P1i ne. • • • • • • • • • . • . • • • • • • . • •

13e]. d •••••••••.•••••••.•.•••••••••••••.••••••••

v- i.ende ••••••••••••••...•••••••.••••••••••••••

\)'(,/etydsbe5tE~ding ~.• '... ' ..•.•••.•••.••••••••••

CipO'(' t ...................................•....•

1',koë\clemie .........................................................................

poli.ti.ek ............................................................................

t:,(-"c] sd i ens •.••••.••... .................................................

(.\ndE~r (spe5ifi~;eeY-) ..................................................

....................................................................................
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SKOOLNR

LEERL.INGNR

KAARTNR

6.1 Het jy tydens die primére skool aan
,n bendE' behoor t ?

J '::1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nee tt ..

6.2 Het jy op een of and~r stadium die afgelope
dfie jaar aan 'n bende behoort?

Ja

Nee

6.3 Het jy al d,"\ggaof. ander dwelms gebruil; -::'

Ja '.' .•.....•................•.

Nee ••••••.•.•.•••••••••••••••••••••.•••••••.•••

6.4 Het jy jou al vantevore met alkoholiese
drank te buite gegaan?

J .::\ ...................•..•..••...........••....

Nef:.~ ••••••.•.•••••••••••••••••••••••.••••••••••

6.5 Het jy al probeer selfmoord pleeg?

~Jë\ .

Nee .
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6.G Is jy met jouself as.persoon

.......... " " " ..

()nt Po 'I t· £?d E~ ~ .. .. .. .. .. .. .. II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ..

.............. Ol ..

Tevrede ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~.. ..

Bai.e tevrede ....................................................................

G.7 Hoe ervaar jy jou eie emosionele aanpassing

B,:.~ieswak . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

....................................................................................

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....................................

Goed ...........................................................

Baie goed ....................................................................

6.8 By watter een spesifieke bron sou jy die
graagste inligting oor geslagsake
wou ontvang. By die

Skoell ..........................................................................

Oue r hu i s •••••••••. ..........................................

Kerk (~ondagskool/KJA) ..........................................

Spesiale instansies (staatsklinieke) ....................

Ma a t 5 •••••••••••• ..........................................................

Tydskri.fte/boeke . .................. " " .

Ander (Spesifiseey) ............ " . " " . " ... " .... " . "
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C.·~) By wë~tt;er ppr~._.sD~iJi.e!::t: br...;~1J. het jy die
1Il£'!este inl.ioting ()()r oeslagsa!::e <;:lekry ?

.............. " " ..

o IJE~r h IJ .i s .............••...•.•..•••..•..•.•..••

Kerk ...••••...••.......•.•••.••..••.••••••.•••

Spes.i.:de instansie~; ..••••••••••••••••.••••..••

M<-~ats.; ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••

Tydskrifte/Boeke ....••.•••••• ••••••••·••••··• •

Ander (Spesifieer) .... " " " " ..

6.1<) Die hoc'..92_tpvlak van sportb€:'oefening
wat jy berei!:: het is :

Nasionale vla!:: (bv springbok) ................ " .. " ........ " ..

PY"ovinsiale vlak .....••• ••··••••••••••••••·•••

Subunievlak .......... " " " " .. " " .. " " " .. " " ..

Skool se eerste span •••••••.••••••••••.•••.•••

Laer vlak (2de span en l~er) ........ " " .. " " " " " .. " " ......

Geen sportbeoefening nie ., ••••••• ~•••••••.••••

6. Il Volgf:"!n~; .jou l.i.~H.1aë.'lnlsbcolJ is jy

Ooy·massa •••••••..•.••••••••••••.••••.••••.••••

Gemiddt:!ld •..........•.••••.••.••.•.•..•••.•..•

DnderlllaSSil •••... ...................... " -
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6. 1::::Aa n wat te-" ~~ a kt .i.wi. tei t neem jy
die graagste deel :

.. '" Ol Ol ..

FJeSl? 1s •.........•.••.....•..••.••..•••..••..••

18

---
1

18

2

F~e .i. ~;, .".................................................................................. 3---
!::.;to::oI::percJjies.......••........••.•...••..•..••• 4

Dan~; ....................................................................................

l.ees ....................................................................................

FliE~k ..........•.•..........••.....•.•...•.•.•

~f''Ol) ..

.................................. " ..

6.13 Het jy in die prim0re skool RO
(remedi~rende onderrig) vir lees-,
spel- en/of wiskundeprobleme ontvang?

J 0:1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"lee ......................................................................................

(:~ • .I. ,cl Wa t tE~r 8l?n ei ens k <":IP bE!sk r yf ,jo::oIJ
gedr~gspat~oon die beste wanneer jy
gefrustreerd is :

Tree onverantwoordelik op ..........................................

F~a ;:d-: aD 9 r' es; s, i E' f •.......•..•••••.•.••...•..•.•.

Ervaar gebrekkige sekuriteit ., •.••.•••.....•..

~~pE-~l?l ' n martelaarslrol ..•.••....•.•.•..•.••••.

'-)en:1iep jouself i.n s.;tud.ies of we\rk ..•.••.••...

1 IJ i.ste r enus i &~I:: ..........................
r::,:':\.::\l:: d(·:?plre~:;siE!f..•........•.....••....•.....•.
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E•• 1~; l.Jannee·( beh.:,c,r-t 'n per eoon vo l qenss .)':'L\
mening 'n goeie kur-sus in
huwe I i. I:: 5 V0:":' Y" bE~r I? i.d i.n9 t ede u Y" 10::0 0 P

..........................................................

\)C)()'( '..'(!Y' 1 ()wi. nr.~ .. - ..

'Tydens veY"lowing ..................................................

Na die huwelik •. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

G. lG Ervaar jy E!lanl~es roet ' n ander taal I

kultuur en godsdiens as :

BedreigE:~nd •.•.•...•.•••••••••••.••.•••••.••.••

........................... ' to II ..

Nel.! t raai

Aanvaarbaar

I
Totaal aanv aar baar •••••••• ; ••.••.••.••••.• !•••.•

6.17 Ervaar jy Swartes as

Bed r e i,gl'!nd ...•. .. ' ..

....................................................................

Aanvaa r baar

T ':' t a a 1 ël a nv <'.1 i:1 r ba '::1 1- ••••••••••••••••••••••

C.IA EYV~2Ir jy Kleuylinge as

On;:.\;;I riv ",I ë:\ 1" b a a 1" ••

r',j £? u t r ~\a 1 ....................... '.,., .

A.=.n'·;2.a·,baar ...........•...............

T,:,t2ld 1 ':.1a n v ,:~i-:l r b i:\ <.:"\ 1- ......"."...........
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G.19 Wat sal jou persoonlike houding
wees indien jy op naskoolse vlak
Sc~~ë:\mmet 5..~'::1r_tS:!Simoet studeer ?

T.:'t c'.I alo n i.I a n 'I i.Ia r: b a a r .....•...•.....••.........

Unaanvaë~ r baar .............••••.•..••••.•.••••.

~·le IJ t r. a ë:1 1

,'\anv.::\ë.\rbaa r .................•.•••.••••.•.•••..

T ':' t a a 1 a a n v a a r b a ar. . . . . • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • . . .

6.20 Wat sal jou persoonlike houding
wees indien jy op naskoolse vlak
s a arn me t r 1e~.~r~i.Q.9.Emoet studeer ?

Totaal onaanvaarba~r

Dnaanvc:lë:\rbaar .•.••......•.••••.••••••.•••••.•.

Neutrë.\al

Aa nv a a r b a a r ••••••••••••••••••••••••••••••••••.

Totaalonaanvaarbaar ....•••.•.••.••.••..•••.•.

Wat sal jou pe rsoo n Li ke ' houding wees
indien jy eendag in jou werk 'n
arldc-?·1"~51::1E~urig(" as'ko:ollega het?

Totaalonaanvaarbaar

Onaanvaarbaar ............•.•...••••...•••..••..

Nt:~I.It r aa 1

/, <, n 'I a a )".b i:\ a '( .•••• ~ • • • • . • • • • • • • • • .'. • • • • • • • • J • • • •

T ,:'.'l a a 1 El a n v é\ a 1" b a ar. . .. . . • • • • • • . • . . • • • • • • . . . . . .

G.2~ Hoe verkies jy om sosiaal te verkeer.
(MI:" do: 51e gs f~.fl.r..~)

Verkies om alleen te wees

1

"':'..:...
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\)'.,;rl::ie!5'n klein QY·CoPP.iu hE!st.::-\andeuit 2-3 mense 2

'·)(:,'·(ki.e=>.'n gl"oot Cll"oep bymekaar ...•..•••.••.•.•
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6.23 Met betrekking tot die teenoorgestelde
geslag het jy op die oomblik:
(ME'!rk slegs el,?n)

'n V~ste verhouding .•. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~.. .. .. .. .. .. . .. ..

\.11" .i (;,'ndE' / VI"1. pnd i rH1f2 mc:!t wi EI j ~I s(:.ms j nel i v i cjueE' I
uitIJr.\ë:\f1...............•.........•..........

\.'ri.t:>ncJf2/VI'.i.endi.nnr.:, mot wi.e jy Som~:; .in
~~roep ui. t ~la<'1n ••• , ••••••••••••••••••••••

, n

.. .. .. .. .. .. .. ..

Ga<'Ulnooit uit nie, mai..'\rsou !Jraa~J wou •••.••••

......................................................

11aal:: a~;sebliE'f sekE'r dat jy all~ v r ae beantwc'ol'd he t
Baie dankie vir jou samewerking.
t,llE' s.;uksc!s mE't jou rnë~triel::eksarnen
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