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HOOFSTUK 1

Inleiding, probleemstellings en doelstellings

"Die pogings om die heelal te verstaan, is een van die min dingewat die menslike
,b'estaan bokant die vlak van 'n klug verhef, sodat dit 'n bietjie van die grasie van 'n
tragedie kry. ... In hierdie wonderlike oomblik van die bewuste bestaan het ons
geen keuse nie. Ons moet soek. Ons is so gemaak. Dit is 'n goddelike opdrag. In

.,ons soektog salons die werklikheid ontdek wat baie anders is as wat ons dit vir
onsself voorgestel het ... " (Joubert, 1997, p. 6 ).

1.1 Doel en noodsaaklikheid van die navorsing

In Suid-Afrika neem egskeiding kommerwekkend toe - soos trouens ook in die res van

die wêreld (Pryor & Rodgers, 2001; Amato, 1994). In 1997 was daar byvoorbeeld

34231 egskeidings, waarby 43 476 minderjarige kinders betrokke was (Van Rensburg,

2001). Die egskeidingsproporsie (die egskeidingsyfer vir getroude pare van alle

bevolkingsgroepe in geheel) het gestyg van 643 per 100 000 in 1997 tot 662 per

100 000 in 1998 (SSD-verslag, P0307, 1998 en SSD-verslag, P0307, 1997). Moodie

en Anstey (2002) beweer dat daar 27 000 egskeidings in 1999 voltrek is. Meer as

45 000 kinders is hierdeur geraak. KwaZulu-Natal het die laagste aantal geregistreerde

huwelike gehad, waarskynlik as gevolg van inheemse huwelike wat gesluit maar nie

geregistreer is nie. Die onlangse sensus het ook bevind dat bykans 'n kwart (23%) van

vroue en 'n vyfde (20%) van mans uit swart kulture weg van hul lewensmaats woon

(Lehohla, 2002; Orkin, 1998).

Verder is daar 'n merkbare verskuiwing weg van die tradisionele interpretasie van die

begrippe gesin en familie. Groterwordende persentasies saamwoonverhoudings word

gerapporteer in die VSA, Australië, Kanada en Nieu-Seeland. Dit is dus moontlik dat

amptelike statistiek (wat steun op inligting wat deur die howe beskikbaar gestel word) 'n

konserwatiewe aanduiding gee en dat dit nie noodwendig alle vorme van "gesinne" wat

skei verreken nie. Na raming word 'n derde van alle kinders in Amerika en die helfte

van kinders in Nieu-Seeland buite 'n tradisionele gesin gebore (Pryor & Rodgers,

2001). Dit is verder ook nodig om daarvan kennis te neem dat die Suid-Afrikaanse
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statistiek nie die konsep van inheemse huwelike genoegsaam verreken nie. Omdat

daar dus vorme van gesinne bestaan wat nie as huwelike geregistreer is nie, kan 'n

skeiding in dié verbintenisse ook nie as 'n egskeiding erken word nie.

Tot onlangs het navorsing die noodsaaklikheid van 'n stabiele gesin as basis van

gesonde ontwikkeling vir die kind in sy middelkinderjare voorgestaan (Naudé, 2001).

Hetherington en Stanley-Hagan (1999) toon aan dat tot soveel as 90% van kinders in

die sestigerjare in intakte gesinne grootgeword het. In teenstelling hiermee beraam

Pedro-Carrol (2001) dat 67% van alle kinders tans deur egskeiding geraak word. Die

begrip gesinslewe het gevolglik in die een en twintigste eeu dramaties verander. Dit

sluit tans nie net alternatiewe vorme van heteroseksuele gesinne in nie, maar ook

homoseksuele verhoudings wat in sommige Westerse lande toenemend erkenning

geniet as wettige verbindings (Pedro-Carroll, 2001; Walsh, 1993). Die impak van 'n

lesbiese egskeiding op die kind word tans gedebatteer (Morton, 1998). Die begrip

kemgesin, waar daar na die biologiese vader en biologiese moeder saam met hul eie

biologiese (ofwettig aangenome) kinders verwys word, is dus nie meer 'n gegewe nie.

Inteendeel, hersaamgestelde gesinne is geweldig aan die toeneem en kan selfs die

norm vir die een en twintigste eeu word (Pryor & Rodgers, 2001; James & James,

1999).

Wanneer twee mense besluit om te skei, volg 'n krisis in die lewe van alle betrokkenes

in die gesin. Benewens die impak van egskeiding op die gesin as sisteem, is dit in die

meeste gevalle ook traumaties vir die individuele gesinslede, met ander woorde die

ouers én kinders. Verder vermeld Pagani-Kurtz en Derevensky (1997) dat 'n derde van

alle kinders wat deur egskeiding geraak word langtermyneffekte van egskeiding kan

toon.

Die omvang van die disfunksionering sal afhang van etlike faktore wat alreeds in

navorsing beskryf is. So is byvoorbeeld aangetoon dat individuele faktore, die spesi-

fieke ontwikkelingsfase waarin die kind verkeer, asook die gesinsfunksionering en ouer-

kindverhouding(s) voor en na die egskeiding 'n baie belangrike rol speel in die aan-

passing van die kind na egskeiding. Verskeie navorsers, byvoorbeeld Pagani,

Boulerice, Tremblay en Vitario (1997), Amato en Keith (1991), Wallerstein (1984 &
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1983), asook Wallerstein en Kelly (1977 & 1976) toon aan dat die gevolge van 'n

egskeiding op kinders op psigologiese en sosiale vlakke kan manifesteer. Daar be-

staan egter nog glad nie konsensus oor die aard of omvang daarvan nie. Verder word

daar meestal klem gelê op die psigopatologiese effek op kinders, byvoorbeeld die

psigiatriese simptome wat kinders ná egskeiding openbaar. Die genoemde Waller-

steinstudies word as deel van vroeëre navorsing gekritiseer (Hetherington & Kelly,

2002; Hetherington & Stanley-Hagan, 1999; Kurtz, 1996), omdat die klem grootliks op

die disfunksionering van die kind na egskeiding val. Huidige navorsing toon egter die

noodsaaklikheid daarvan aan om op 'n meer omvattende wyse die psigologiese funk-

sionering van die kind te bestudeer, eerder as om net op die psigopatologiese gevolge

te let. Daar is resente empiriese navorsing gedoen oor sekere komponente hiervan,

soos die beskikbaarheid en aard van sosiale ondersteuningsteiseis, die ontwikkeling

van die selfkonsep en lokus van kontrole. Hierdie navorsing kan sinvol gebruik word

om die effek van egskeiding by kinders te ondersoek.

Die tendens dat daar grootliks na die disfunksionering van kinders na egskeiding gekyk

word, manifesteer ook in Suid-Afrikaanse navorsing (Cronje, 1997; Van der Merwe,

1994; Van Loggerenberg & Roets, 1993; Steyn, 1989). Verder het empiriese navorsing

in die verlede grootliks gekonsentreer op blanke Suid-Afrikaanse kinders en die steek-

proewe was meestal klein. Die navorsing van Van Loggerenberg en Roets (1993) be-

rus byvoorbeeld grootliks op projektiewe psigometriese toetsings, terwyl Steyn (1989)

net 'n literatuuroorskou gee van die impak van egskeiding op die kind. In die beskry-

wing van die impak van egskeiding op die kind maak Suid-Afrikaanse navorsers groot-

liks gebruik van Kubler-Ross (1969) se beskrywing van die verlieservaring ná die dood

van 'n geliefde (Van der Merwe, 1994; Van Loggerenberg & Roets, 1993; Steyn, 1989).

Daar is dus 'n gebrek aan die omskrywing van verskillende veranderlikes wat die impak

van egskeiding op die kind binne die Suid-Afrikaanse konteks beskryf. Daarom het dit

noodsaaklik geword dat Suid-Afrikaanse navorsing die impak van egskeiding op die

kind ondersoek. Resente navorsing, soos dié van Amato (2001 & 1994), toon aan dat

kinders wat betrokke is/was by 'n egskeidingsgeding oor die algemeen probleme ervaar

met hulle algemene welstand. In vergelyking met kinders in intakte gesinne, toon kin-

ders uit egskeidingsgesinne betekenisvollaertellings aan op veranderlikes soos akade-

miese prestasie, gedrag, sielkundige aanpassing, asook selfkonsep en sosiale verhou-
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dings. Die gaping tussen kinders in intakte gesinne en dié uit geskeide gesinne het in

die afgelope dekade ook groter geword (Amato, 2001).

Daar bestaan daarom 'n behoefte aan navorsing waar daar meer spesifiek op die

volgende gefokus word, naamlik:

• 'n vergelyking van psigologiese kenmerke van kinders uit intakte en egskeidings-

gesinne;

• kinders van verskillende bevolkingsgroepe binne die Suid-Afrikaanse konteks; en

• groter steekproewe.

Kinders in hul middelkinderjare (ses- tot twaalfjarige ouderdom) ondergaan verande-

rings ten opsigte van hul biochemiese funksie, neurologie, kognitiewe ontwikkeling (kon-

kreet-operasionele denke) en moraliteit. Verder is die veranderlikes wat Erikson (1965)

bespreek, naamlik die ontwikkeling van onafhanklikheid en selfgenoegsaamheid, sowel

as sosiale interaksie, van kardinale belang (Louw, Van Ede & Louw, 1998; Barnes,

1995). Japel, Tremblay, Vitaro en Boulerice (1999) wys ook daarop dat die ouderdom

van die kind tydens 'n egskeiding 'n belangrike veranderlike is en hulle maak die waar-

neming dat die jonger kind meer deur 'n egskeiding benadeel word as ander kinders.

Verskillende komponente van sielkundige funksionering word aangedui vanuit die meta-

analises wat gedoen is oor die effek van egskeiding op kinders. Amato (2001) toon aan

dat die kind se selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale verhoudings en gedrag baie be-

langrike areas is wat verreken moet word tydens 'n egskeiding. Hierdie vier komponen-

te sal ten opsigte van die navorsingsvraag en doelstellings ondersoek word.

Die volgende oorkoepelende navorsingsvraag kom hier na vore:

/s daar 'n betekenisvolle verskil tussen die psigologiese funksionering van kin-

ders in hulle midde/kinderjare uit geskeide gesinne, en dié uit intakte gesinne?
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• Is daar 'n betekenisvolle verskil ten opsigte van sommige komponente van die psi-

gologiese funksionering van kinders in hulle middelkinderjare uit geskeide en intakte

gesinne?

• Is daar 'n betekenisvolle verskil ten opsigte van sommige komponente van die psi-

gologiese funksionering van seuns en dogters in hulle middelkinderjare uit geskeide

en intakte gesinne?

• Is daar 'n betekenisvolle verskil ten opsigte van sommige komponente van die psi-

gologiese funksionering van 9-1O-jarige kinders en 11-13-jarige kinders uit geskeide

en intakte gesinne?

Ten einde hierdie vraag te beantwoord, word die volgende drie subnavorsingsvrae ge-

stel:

1.2 Doelstellings

Die oorkoepelende doel van hierdie navorsing is om te bepaal of daar verskille is ten

opsigte van sommige komponente van die funksionering van kinders in hulle middelkin-

derjare uit egskeidingsgesinne en dié uit intakte gesinne.

Ten einde hierdie oorkoepelende doelstelling te bereik, sal hierdie navorsing drie sub-

doelstellings ondersoek, naamlik:

• Is daar 'n betekenisvolle verskil ten opsigte van sommige komponente van die psi-

gologiese funksionering van kinders in hulle middelkinderjare uit geskeide en intak-

te gesinne?
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• Is 'daar 'n betekenisvolle verskil ten opsigte van sommige komponente van die psi-
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geslag (seuns versus dogters, seuns versus seuns en dogters versus dogters) uit
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• Is daar 'n betekenisvolle verskil ten opsigte van sommige komponente van die psi-

gologiese funksionering van kinders ten opsigte van ouderdomsverskille (9-10-

jariges in vergelyking met 11-13-jariges) uit geskeide en intakte gesinne?

Dit is verder belangrik dat hierdie navorsing afgebaken word ten opsigte van omvang.

Die fokus van hierdie ondersoek is om die impak van egskeiding by kinders in hul mid-

delkinderjare te ondersoek. Hoewel daar randverwante onderwerpe is, soos gesins-

geweld, seksuele molestering/bloedskande en multikulturele huwelike, sal daar nie aan-

dag hieraan gegee word nie, aangesien dit navorsingsingsterreine is wat elkeen sy eie

ondersoek regverdig.

1.3 Navorsingsmetode

Die navorsing behels 'n literatuurstudie en 'n empiriese ondersoek.

1.3.1 Literatuurstudie

Daar sal 'n literatuurstudie gedoen word van bestaande navorsing rakende die effek van

egskeiding op kinders. Na die empiriese ondersoek sal die resultate van die huidige

navorsing vergelyk word met dit wat in bestaande navorsing voorkom.

1.3.2 Empiriese ondersoek

Die verskillende stappe van die empiriese ondersoek sal hieronder uiteengesit word.

1.3.2.1 Navorsingsontwerp

Vir die doel van hierdie navorsing sal daar van 'n eenmalige dwarssnitontwerp gebruik

gemaak word. So 'n ontwerp verwys na die opname van inligting oor spesifieke

konstrukte op 'n spesifieke tyd in 'n spesifieke populasie. In teenstelling met 'n longitu-

dinale studie word soveel as moontlik data in 'n kort tydperk verkry - wat uiteraard voor-

dele ten opsigte van onkostes en tydsverloop inhou. Daar moet welook kennis ge-
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1.3.2.2 Ondersoekgroep

neem word van die nadele verbonde aan hierdie ontwerp, soos byvoorbeeld dat dit 'n

eenmalige insameling van inligting is wat op 'n spesifieke tydstip plaasvind (Mitchell &

Jolley, 1992).

Die Universiteit van die Vrystaat en die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike

Hoër Onderwys het gesamentlik data ingesamel vir 'n projek rakende psigologiese

weerbaarheid van kinders. Vraelyste rakende selfkonsep, lokus van kontrole, psigi-

atriese simptomatologie, coping en belewing van sosiale ondersteuning is afgeneem vir

die psigologiese weerbaarheidsprojek. Psigometriese inligting van 1000 kinders in hul

middelkinderjare, uit verskillende sosio-ekonomiese strata en verskillende bevolkings-

groepe, is in die navorsing gebruik. Hierdie inligting is verkry van skole uit die Vrystaat,

Noordwes, Gauteng en KwaZulu-Natal. Uit hierdie ingesamelde databank sal twee

groepe geselekteer word, naamlik kinders uit egskeidingsgesinne en kinders uit intakte

gesinne. Hierdie twee groepe sal met mekaar vergelyk word ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering, naamlik selfkonsep, lokus van kontro-

le, sosiale ondersteuning en gedragsimptomatologie.
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1.3.2.3 Psigometrie

Die inligting omtrent komponente van psigologiese funksionering wat in hierdie

ondersoek betrek sal word, sal verkry word deur die onttrekking van die resultate van

die volgende vraelyste vanuit die bestaande databank:

• Piers-Harris Children's Self-Concept Scale (Piers, 1984);

• Locus-of-Control Scale for Children (Nowicki & Strickland, 1973);

e : The Social Support Appraisal Scale (Dubow & Ullman, 1989) en

• Child Symptom Inventory - 4 (Gadow & Sprafkin, 1998).



1.3.2.4 Dataverwerking

Daar sal telkens 'n nul- en alternatiewe hipotese gestel word na aanleiding van die

subskale van die spesifieke meetsinstrumente. Dit sal getoets word na aanleiding van

die twee saamgestelde groepe. Die volgende statistiese metodes sal gebruik word:

• Beskywende statistiese metodes;

• Hotelling se P toets;

• Student t-toetse en

• Cohen se d-waardes (om praktiese beduidendheid vas te stel).

1.4 'n Metateoretiese verwysingsraamwerk

Kopp (1991, p.6) verwys na die uitdaging wat aan die navorser se soeke na waarheid

gestel word wanneer hy sê:

"Search we must. Each man must set out to cross his bridge. The important thing

is to begin. 'A journey of a thousand miles starts from beneath one's feet.' But

remember, setting out does not by itself guarantee success. There is a beginning

but there is also persevering, that is, beginning again and again and again. You

are well advised to set out with a professional pilgrim as a guide .... "

Volgens Madsen (1988) kan navorsing nie losgemaak word van 'n ondersoeker se eie

wetenskapsfilosofiese verwysingsraamwerk nie. Hy toon aan dat navorsing op drie

vlakke plaasvind, naamlik:
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• die filosofiese onderbou van die wetenskap (die metateoretiese vlak);

• die teoretiese uitgangspunte van 'n spesifieke wetenskap (hipotetiese stratum) en

o die wyse waarop die spesifieke wetenskap (datastratum) empiriese navorsing han-

teer.

Laasgenoemde twee vlakke sal uitvoerig in die hantering van die huidige navorsing



aandag geniet. Paragraaf 1.4.1 het dit ten doelom die navorser se metateoretiese

verwysingsraamwerk aan te toon.

1.4.1 'n Objektiewe wetenskap?

Schaef (1992), Botha (1990) en Keeny (1979) wys tereg op die onmoontlikheid om 'n

totaalobjektiewe wetenskap te kry wat los staan van alle menslike inhoud. 'n Soeke na

'n verklaring van die hedendaagse wêreld en sy oorsprong deur middel van die biologie-

se dinamika en kollektiewe bewussyn (Watson, 1979), of deur middel van die Christolo-

giese interpretasie van Joubert (1997), illustreer naamlik beide 'n versugting om 'n ver-

klaring te bied vir die mens en sy bestaan. Watson (1979) poog byvoorbeeld aan die

een kant om die okkulte te demonologiseer, terwyl Joubert (1997) aan die ander kant sy

wetenskapsiening binne die konteks van die Christelike geloof verklaar. Kenny (1998)

merk dus heeltemal tereg op dat enige poging om 'n verklaring te bied vir die weten-

skapsproses onvolledig is. Die dinamika van die mens maak dat enige geskrewe

proses in werklikheid alreeds verouderd is. As aangeneem word dat daar geen objek-

tiewe wetenskap bestaan nie, kan daar ook geredeneer word dat wetenskaplike navor-

sing in 'n sekere sin altyd verouderd is, aangesien die wêreld (in hierdie geval die psigo-

logie) vasgevang is in dinamiese prosesse. 'n Navorser kan derhalwe nouliks van sy

eie verwysingsraamwerk losgemaak word, aangesien dit die bakermat van sy weten-

skapsiening en -beoefening is.

Die huidige navorser sluit hom aan by 'n Christologiese siening van wetenskaps-be-

skouing. Die kernwaarhede wat deur die Protestantisme belig is (en wat aanleiding

gegee het tot die evolusionêre ontwikkeling van die wetenskap) - sola feidei, sola gra-

tia, sola Scrip-tura, sola Christos - word as bestaanswerklikheid erken. Hierdie siening

kan kortliks in die volgende drie kernpunte saamgevat word.

1.4.1.1 'n Beskouing van die skepping en die mens as deel van die skepping

As vertrekpunt word aangesluit by die Bybelse siening van 'n drie-enige God wat die

wêreld geskep het. Hiermee word 'n spesifieke doelmatigheid aan die mens se bestaan
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toegeken, naamlik om in sy relasies met God en sy skepping Godsverheerlikend op te

tree. Die mensbeeld word verder ontwikkel binne die konteks van die verskillende

relasies. Aan die mens as deel van die skepping word 'n spesifieke plek toegeken,

aangesien die mens in relasie met God kan staan. Hierdie intimiteit van mens teenoor

God word verder die fokus van die Bybel, naamlik die wyse waarop hierdie relasie

ontwikkel en bepaal word (Berkhof, 1979; Heyns 1978 & 1970; Berkhof, 1976;

Berhouwer, 1962).

1.4.1.2 'n Verklaring oor die gebrokenheid van die skepping (die lydings-

vraagstuk)

Die Bybelse siening van die sondeval impliseer dat die mens in al sy relasies aangetas

is. Daarvan is die impak op die God-mensrelasie sprekend. Ten diepste het die vraag

na die oorsprong van lyding in sy verskillende vorme (waaronder egskeiding en die

gevolge daarvan vir die kind) met die impak van die gebroke skepping op die mens te

doen. Die verhaal van die verbondsgeskiedenis word verder in die Bybelontplooi. Die

mens het die keuse om lyding te interpreteer binne die konteks van die verbonds-

geskiedenis, met die gepaardgaande hoopvolle karakter daarvan, of om lyding die

hoeksteen van ongeloof te maak - 'n bewys van 'n God wat nie bestaan nie (Louw,

1985; Rossouw, 1981; Berkhof, 1979; Heyns, 1978 & 1970; Berkhof, 1976; Konig,

1975; Berhouwer, 1962).

1.4.1.3 Die sinvolheidsvraag - watter betekenis kan aan die wêreld van vandag

gegee word?

Met die verlossende genade van Jesus Christus word die verloste mens geroep om

deel te wees van die helingswerk van God op die aarde. Daarom kan die Christen met

Koninkrykswerk besig wees in die wyse waarop hy sy beroep beoefen (Louw, 1985;

Rossouw, 1981; Berkhof, 1979; Heyns, 1978 & 1970; Berkhof, 1976; Konig, 1975; Ber-

houwer, 1962). Wat egter belangrik is, is dat hier 'n toekomsmotief na vore tree wat

motivering aan die Christen gee om 'n ten spyte van lewensingesteldheid te openbaar.

Die hoop word die stukrag van die Christen deur die wêreld. Binne hierdie konteks
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word die Christelike etiek en die eise wat dit stel belangrik. Die Christelike etiek moet

nie op absolutistiese wyse aangehang word nie, maar Heyns (1982, p. 55) se riglyne

moet eerder gevolg word:

"Onder geen omstandighede mag die teologiese etiek plaasvervangend vir die

bestudering van die etiese in ander wetenskappe beskou word nie ... teologiese

etiek staan in die nouste wisselwerking met die Christelik-wysgerige en

Christelik-vakwetenskaplike etiek .... Maarook van die nie-Christelike etici op die

gebied van die wysbegeerte en die vakwetenskappe kan die teologiese etiek

baie leer. Daar is, danksy Gods voorsienigheidswoord, of algemene genade,

waarheidselemente aanwesig wat vrugbaar gebruik kan word."

Dit is die huidige navorser se doelom die impak van egskeiding op die kind in sy

middelkinderjare te ondersoek, aangesien:

o die mens (en die kind per se) 'n unieke karakter in die skepping beklee en dit

daarom noodsaaklik is om sy menslike prosesse te verstaan;

• die kennis wat daardeur ontsluit word, aangewend kan word ten bate van 'n heelma-

kingsproses en

• die Christologiese ten spyte van karakter van lyding 'n bydrae kan lewer ten opsigte

van die toekomsbeskouing van die kind in sy middelkinderjare.

1.5 Uiteensetting van hoofstukke

Die volgende indeling sal gebruik word:

• Hoofstuk 1: Inleiding, probleemstellings en doelstellings.

• Hoofstuk 2: Komponente van psigologiese funksionering by kinders uit egskei-

dingsgesinne.



In hierdie hoofstuk sal aandag gegee word aan die volgende:

o 'n Teoretiese beskouing van die begrippe psigologiese gesondheid en gesins-

funksionering in terme van die sisteemteorie en 'n teoretiese bespreking van die

begrippe selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale ondersteuning en gedrag; en

o Die impak van egskeiding op die kind in terme van die vier verskillende kom-

ponente wat ondersoek word.

• Hoofstuk 3: Die impak van egskeiding op die primêre versorgers van die kind.

Hierdie hoofstuk sal die wyse bespreek waarop die kinders geraak word deur die

impak van egskeiding op die ouers. Daar sal telkens terugverwys word na die

impak op die selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale ondersteuning en gedrag.

• Hoofstuk 4: Navorsingsmetodiek.

Die empiriese metode wat gevolg is om data te versamel en te verwerk, sal in

hierdie hoofstuk bespreek word. Verder sal 'n beskrywing van die meetinstrumente

ook gegee word.

• Hoofstuk 5: Resultate.

o Hoofstuk 6: Samevatting en aanbevelings.

• Opsomming/Summary.

• Bronnelys.

12



HOOFSTUK2

Komponente van psigologiese funksionering by kinders uit

egskeidingsgesinne

.;:'!Ii::~,. perhaps next.to a death perïálty case, custody battles are the most unpleasant,
i.cfjftïcult.and unrewarding aspects of the judicial fun¢.tion. Few. cle~r.:'J,Vinnersever

',-l'i' . '~::. '. ",'" ,". '._ ',' .. ',' ':", . ',', _, .. ,",', .:,':'_, . _,·"·I·,:,-,,:,,~-:-,,,J· '.''', .::': ",' .. ,:.. ,
,ëmerge ... 'Since the days of.:So.lomon,there has never been anyjby in attempting to"
'\~';W,:,,;, ',:": ,"',' ':" .', ,- . ' ... ' -_ '-"": ,". . , ." ,. '. .- :- .- . :::., ',' ,',,:.: :,':," , ",'r .. " .. '. ' -", ' ..'.' .. " '

;,:,9ividethe baby": (Schutz, Dixon, Lindenberger & Rutner, 1989, p. '14). . . . ,. '

2.1 Oriëntering

Die impak van egskeiding kan traumaties wees vir alle betrokkenes. Dit is 'n proses wat

deur volwassenes en kinders op verskillende wyses gehanteer word. Alhoewel som-

mige teoretici aangedui het dat egskeiding soms positiewe gevolge kan hê, moet so 'n

standpunt geensins verhef word bo die pynlike aspekte daarvan nie.

Die fokus van hierdie navorsing is die psigologiese funksionering van kinders uit eg-

skeidingsgesinne. Daarom sal in hierdie hoofstuk aandag gegee word aan die volgen-

de:

• Wat die begrip psigologiese funksionering beteken. Dit sal bespreek word na aan-

leiding van:

o wat onder normaliteit verstaan word en

o die wyse waarop dié begrip deur verskillende sielkundigelfilosofiese teorieë

geïnterpreteer word.

• Die effek van egskeiding op beide kinders en ouers.

• Laastens sal die komponente van psigologiese funksionering van die kind in sy

middelkinderjare bespreek word

13



2.2 Psigologiese funksionering en die begrip normaliteit

Rosenhahn (1973) het reeds met die verskyning van die DSM-publikasies aangetoon

hoe moeilik dit is om oor die begrip normaliteit eenstemmigheid te verkry. In Rosen-

hahn se eksperimente word aangetoon dat subjektiewe interpretasie in psigiatriese

inrigtings tot verskillende klassifikasies kan lei. Dit beteken dat psigologiese funksio-

nering baie verskillende interpretasies kan hê. Hierdie problematiek is verder deur

Szass (1994) bespreek, waar hy die etiese dilemmas van diagnostiek aantoon. Die

probleem om spesifieke objektiewe kriteria vir normaliteit saam te stel, raak selfs nog

belangriker wanneer daar na gesinsfunksionering gekyk word. Omdat daar dan met 'n

komplekse sisteem/sisteme gewerk word, neem die potensiaal om normaliteit verskil-

lend te interpreteer, toe (Walsh, 1993).

Die wyses waarop normaliteit in die verlede verstaan is, kan soos volg uiteengesit word:

• Normaliteit aan die hand van psigiatriese beskrywings. Hiervolgens is normaliteit

net beskryf in terme van die DSM-IV of ICD-1O. Die probleem met hierdie metode

is dat net persone wat aanmeld, gediagnoseerword, terwyl alle ander persone as

normaal beskou word. Walsh (1993) wys op die tragiek daarvan om aanmelding vir

psigologiese hulp deur die individu/gesin as kriteria te gebruik. Hiervolgens kan die

standpunt geld dat indien 'n mens nie deskundiges raadpleeg nie daar ook geen

probleem is nie. Dit sluit die werklikheid uit dat daar ook baie keer gesonde mense

is wat gekonsulteer word. Die Rosenhahnstudies het die gevaar van hierdie stand-

punt aangetoon.
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• Normaliteit aan die hand van 'n statistiese siening van gemiddeldheid. Hoewel

hierdie model aanvanklik verband gehou het met ondersoeke na die begrip iniel-

ligensie, het die standpunt na ander velde in die sielkunde uitgebrei. Hiervolgens

sal die grootste persentasie van die samelewing gegroepeer kan word rondom die

gemiddelde. Tans word daar kritiek teen die sogenaamde normaalverspreidings-

kurwe geopper (Alderfer, 2003).



• Daar is op bepaling van potensiaal gefokus. Hierdie standpunt maak voorsiening

vir die ondersoek na optimaliteit. Omdat optimaliteit egter nie noodwendig objek-

tiewe kriteria het nie, is dit moeilik om te bepaal wat as kriteria moet geld.

• Die beginsel van funksionaliteit. Funksionaliteit verwys na die mate waarin gedrag

as betekenisvol deur die individu beleef word. Die fokus is dus hier op waargenome

gedrag. Twee faktore is belangrik, naamlik die feit dat funksionaliteit op 'n konti-

nuum lê (waar disfunksionaliteit en optimale funksionering die twee teenoorstaande

pole is) en verder dat die betekenis daarvan multidimensioneel van aard kan wees.

Vir die doel van hierdie studie word alle aspekte van die begrip psigologiese funksio-

nering inklusief gebruik en die begrip sluit dus alle aspekte van menslike funksionering

in. Daardeur word gepoog om die kritiek wat in die verlede uitgespreek is, aan te

spreek.

2.3 Psigologiese funksionering teen die agtergrond van sielkundige! filoso-

fiese teorieë oor huwelike en gesinne
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In die metateoretiese ontwikkeling van die wetenskap is dit nie meer moontlik om te

praat van menslike ontwikkeling as 'n enkele of losstaande psigologiese begrip nie.

Waar daar in die verlede binne die tradisionele grense van die ontwikkeling/sosiale

sielkunde gebly kon word, is die term psigologiese funksionering van toepassing op

baie meer aspekte as wat net deur twee verskillende afdelings van die sielkunde

beskryf word. Uiteraard word die navorsing van Wallerstein en Kelly (1976), wat aan-

toon dat 'n egskeidingsproses multidimensioneel is, oor lewensfases heen strek en nie

as 'n enkele proses gesien moet word nie, deur hierdie standpunt ondersteun.

Wanneer daar na die psigologiese ontwikkeling van die kind in sy middelkinderjare ge-

kyk word, beteken dit dat verskillende fasette in ag geneem moet word (soos kogni-

tiewe, morele, sosiale en emosionele ontwikkeling). Hierdie fasette moet ook beskou

word teen die spesifieke agtergrond van die kind in sy middelkinderjare wat betrokke is

byegskeidingsprosesse. Twee modelle wat as breër verwysingsraamwerk kan geld,



kan gebruik word om hierdie aspekte te bespreek, naamlik 'n inhouds- en prosesmodel.

Daar sal slegs verwys word na enkele van die hoofmomente.

2.3.1 Inhoudsmodel

Die ontwikkelingsielkunde het aangetoon dat die kind progressief ontwikkel vanaf suige-

Iing tot jong volwassene. Hierdie ontwikkeling was die fokus van ondersoek deur ver-

skillende ontwikkelingsielkundiges, soos Piaget, Erikson, Bowlby en Kohlberg (Hart,

Burock, London & Atkind, 2003; Bee, 1998). Telkens is gevind dat daar spesifieke

fases is wat suksesvol deurloop moet word. In die middelkinderjare is daar dus ook

spesifieke ontwikkelingstake wat hanteer moet word, met die sukses van die hantering

wat sal afhang van die wyse waarop die vorige fase hanteer is. 'n Magdom van kennis

is ontsluit deur ontwikkelingsielkundiges ten opsigte van die funksionering van die kind

in sy middelkinderjare, en dit sal as basis gebruik word om ondersoek in te stel na die

effek van egskeiding op die kind (Breunlin, Schwartz & Kune-Karrer, 1992).

Elkeen van die prosesse waarby die kind in sy middelkinderjare betrokke is, behels 'n

fase van ontwikkeling, byvoorbeeld die:

• fisiese;

• emosionele;

• persoonlikheids-;

• interpersoonlike en

• moreel-etiese ontwikkeling.

Terwyl die kind die impak van egskeiding moet hanteer, vind bogenoemde fasette van

normale ontwikkeling ook plaas. 'n Ontwikkelingsielkundige oriëntasie kan daartoe by-

dra dat die impak van egskeiding op die kind op 'n sinvolle wyse ondersoek word. So 'n

model moet egter ook aspekte vanuit ander terreine van die sielkunde insluit. Prosesse

in die sosiale sielkunde (soos konflik, gehoorsaamheid en samewerking) of die psigo-

patologie kan waardevol wees.
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Uiteraard sou 'n inhoudsmadel ook inligting/kennis van randverwante beroepe kan

impliseer. Egskeiding impliseer dat ander vakwetenskappe, soos die juridiese of maat-

skaplike werk, ook by die gesin betrokke is. Die kind se psigologiese funksionering'

tydens egskeiding kan ook bepaal word deur die wyse waarop hierdie beroepe in die

spesifieke fase 'n bydrae lewer tot die kind/gesin se lewe.

Die huidige navorser is van mening dat so 'n inklusiewe benadering 'n antwoord kan

bied op die kritiek wat in die verlede uitgespreek is teen gefragmenfeerde navorsing.

Dit kan verder ook voorsiening maak vir ondersoeke na verskillende tipes egskeiding.

Shaw (1991) toon aan dat van die leemtes in navorsing juis die probleem is dat fynere

detail van menslike ontwikkeling nie genoegsaam verreken word nie. Dit kan vir navor-

singsdoeleindes verwarrend wees om verskillende tipes enkelouergesinne in 'n groep te

kombineer asof hulle 'n homogene groep is. Bogenoemde kan aanleiding gee tot 'n

gemaskeerde beelding van die impak van egskeiding op kinders. Verder moet kennis

geneem word van die noodsaaklikheid van longitudinale studies in die egskeidingsveld

(Bryner, 2001).

2.3.2 Proses model

Ten opsigte van die prosesmodel word daar van die standpunt uitgegaan dat menslike

ontwikkeling 'n dinamiese konsep is wat nie vasgevang kan word binne een spesifieke

moment nie. Daar is altyd beweging en verandering. Ontwikkeling impliseer in der

waarheid altyd die prosesmatige.

Die sielkunde het by meer as een geleentheid konsepte aan die natuurwetenskappe

ontleen, met mindere of meerdere sukses. Die sisteemteoretiese benadering van Von

Bertanfly (1971) was een van hierdie konsepte wat gebruik is om die dinamiese aard

van die mens te omskryf. Hiervolgens word 'n mens nie in isolasie beskou nie, maar

binne groterwordende geheelbeelde. Verskillende konsepte, soos die oordrag van

energie, die neiging tot balans (homeostase), terugvoersiklusse wat inligting weer

beskikbaar stel en die deurlaatbaarheid van grense (oop of geslote sisteme) word op

die mens in interaksie met sy omgewing toegepas (Schoeman, 1991). Afhangende van
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waar die betrokke persoon staan, kan daar verdere groei, of andersyds degenerasie

plaasvind. Hierdie standpunt sluit aan by die gestaitteorie, wat glo dat die geheel meer

is as die totaal van die onderskeie dele (O'Connor, Hetherington & Rice, 1998).

Die invloedryke werk van die sisteemteorie is verder voortgesit deur belangrike persone

in die huweliks- en gesinsterapiebeweging. Dit het 'n grondslag gelê waarbinne die

impak van egskeiding as dinamiese begrip bespreek en geëvalueer kan word. Dis 'n

proses waar pre-, peri- en postegskeidingsprosesse bepalend is vir 'n gesin (Waller-

stein & Kelly, 1976). Wallerstein en Kelly moes die tydperk van hulle opvolgstudies in

hulle navorsing verleng, aangesien dit geblyk het dat die impak van egskeidingsproses-

se op die gesin baie langer geduur het as waarvoor hulle aanvanklik beplan het. Daar

sal kortliks aandag gegee word aan enkele van die sisteembenaderings ten einde aan

te toon dat dié teorieë belangrik is wanneer die impak van egskeiding verreken moet

word.

Vanuit die verskillende sisteembenaderings is die volgende belangrik:

• Die gesinsisteem is 'n oop, deurlaatbare sisteem wat altyd in transformasie is. Hier-

die aspek is veral van toepassing op die kind in sy middelkinderjare, wat nog in die

proses van individuasie weg van die ouers/primêre versorgingsfigure staan. In

hierdie sisteem moet metodes van kommunikasie verkieslik direk, duidelik, spesi-

fiek en eerlik wees (Satir, 1972). Gesinsreëls moet buigsaam, menslik, toepaslik en

veranderbaar wees (Satir, 1972). Daar sal later aangetoon word dat etlike meta-

analises die impak van ouers/primêre versorgers op die kind se funksionering be-

klemtoon. Verder kan die wyere familiestruktuur en verskillende samelewingsver-

bande ook ter sprake kom by die kind se funksionering (Satir, 1967; Ferber, Men-

delsohn & Napier, 1983).
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• Met verloop van tyd ondergaan 'n gesin ontwikkeling wat beteken dat dit nooit

gestereotipeer kan word nie. Dit beteken verder dat dit altyd nodig is vir 'n gesin

om te organiseer en te herorganiseer. Belangrike dinamiese prosesse kan die

impak op die kind bepaal (Pett, Wampold, Turner & Vaughan-Cole, 1999; Herliun,



Chase-Landsdale & McRae, 1998; Morrison & Cherlin, 1995). Die impak van

egskeiding moet dus veel eerder op 'n kontinuum gesien word: dit is nie 'n proses

wat vinnig afgehandel kan word nie (Kalter, 1987) maar kan jare duur (Morrison &

Cherlin, 1995).

• Omdat 'n gesin die vermoë het om aan te pas by veranderende omstandighede is

daar verskillende maniere waarop kontinuïteit behou word en is daar altyd die po-

tensiaal vir groei. Bowen (1985) verwys na die feit dat normaliteit by gesinne na

aanleiding van twee beginsels beskryf kan word, naamlik die mate waarin ang-

stigheid afwesig is en die graad van differensiasie wat binne 'n gesin voorkom.

• Daar is 'n herdefiniëring van die begrip patologie. Hoewel die impak van egskeiding

destruktief kan wees, is dit nie noodwendig die geval nie. Waar daar in die verlede

'n neiging was om die impak van egskeiding alleenlik binne 'n patologiese konteks te

verreken, word tans al meer ondersoek ingestel na die volle sielkundige funksio-

nering van die kind (waarvan patologie slegs 'n onderdeel is). Die mening van Pryor

en Rodgers (2001), naamlik dat 'n nie-patologiese beskouing geregverdig is, word

verwelkom, aangesien die perspektief nou verskuif na die volledige funksionering

van die kind. Waar bogenoemde twee beskouings fokus op die psigologiese impak

as patologiese proses, open hierdie insig die moontlikheid om op meer fasette van

sielkundige funksionering te fokus. Hulle beskryf dit as 'n stresses and resources-

versus risk and resilience-model, waar aan die een kant die hele sisteem in ag

geneem word (stresses and resources), maar aan die ander kant ook aandag aan

die kind gegee word (risk and resilience). Dit beteken byvoorbeeld dat daar ook

ander sielkundige eienskappe is waaroor die kind kan beskik wat hom juis in staat

stelom die impak van egskeiding te kan hanteer (Hetherington & Kelly, 2002;

Hetherington & Stanley-Hagan, 1999; Breunlin et al., 1992). Cantor (2003) verwys

na verskillende copingmeganismes, asook die teenwoordigheid van humor en sosi-

ale ondersteuningsbronne wat suksesvol deur kinders aangewend word in die

hantering lewenskrisisse.
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• Die noodsaaklikheid om die impak van egskeiding teen die groter geheelbeeld te

ondersoek (Auerswald, 1983). Die spreekwoordelike map is not the territory (Keeny

& Ross, 1992) is by die ekosistemiese standpunte baie belangrik. Dit is volgens

hierdie standpunt dus moontlik dat die effek van egskeiding op die kind nie te wyte

is aan die egskeiding as sodanig nie, maar aan ander veranderlikes wat nie ge-

kontroleer is nie. Daar kan gevolglik 'n meer omvattende verklaring vir die gevolge

van egskeiding wees as net die egskeidingsgebeure self. In hierdie opsig word on-

derskei tussen die onmiddellike en die langertermynimpak van egskeiding op

kinders (Amato, 2001; Kalter, 1987).

• Die meer onlangse bydraes van navorsers wat oor die invloed van die kubernetika

en postmodernisme ondersoek gedoen het, het ten doelom die navorser by die

fokus van die ondersoek in te sluit. Daarom is taal en die kuns van waarneming

baie belangrik. In die kubernetika word die kuns van waameming nie geïsoleer van

die waarnemer se kuns om te kan waarneem nie. In hierdie opsig het die werk van

Bateson (1972) die fokus verskuif na die konsepte van taal en lewende sisteme.

Keeny en Ross (1992) meld dat die kubernetika stabiliteit handhaaf deur prosesse

van verandering te gebruik; gevolglik is dit moontlik dat egskeiding 'n stabiliserende

effek op 'n gesin kan hê. Hieruit het die bekende term meaningful noise ontstaan

(Keeny, 1992). Verder is funksionering ook nie meer net gefokus op 'n spesifieke

tydstip in die geskiedenis van 'n persoon nie, maar daar word nou kennis geneem

van die kontinue, vloeibare situasie-analises. Onder andere toon Polkinghorne

(1992) aan dat in die ontwikkeling van die wetenskap die skeiding wat tussen

navorsing en praktyk bestaan, versoen moet word. Hy bevind dat sielkundiges nie

navorsingsresultate in die praktyk gebruik nie, maar eerder steun op ervaring wat

met pasiënte opgedoen is. Die gedagte is dus om meer werkbare, praktiese oplos-

sings te soek, sonder om noodwendig deur die vaste wette van die wetenskappe

gebind te wees.

Ten opsigte van hierdie navorsing is dit die huidige ondersoeker se mening dat psigolo-

giese funksionering 'n wyd omvattende begrip iswat teen die groter konteks van verskil-

lende, belangrike ontwikkelings van die sielkunde beskou moet word. Wanneer egskei-
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ding die fokus van navorsing word, word dit selfs nog belangriker om ook kennis te

neem van die wyer konteks van die huweliks- en gesinsterapeutiese navorsingsareas

wat belangrike merkers in die ondersoek kan wees. Daar kan byvoorbeeld aangetoon

word dat psigologiese funksionering nie verwys na 'n enkele stdaium in die lewe van die

kind nie. Dit omvat ervarings wat ingebed is in die pre-, peri- en postegskeidings-

gebeure. Uiteraard sal areas van die tradisionele ontwikkelings- en sosiale sielkunde

ook in hierdie ondersoek ter sprake kom.

2.3.3 Egskeiding as stressor in die lewe van die kind

Egskeiding as 'n stressor in die lewe van die kind word hieronder bespreek met ver-

wysing na die verskillende stadia van egskeiding (2.3.3.1), teoretiese perspektiewe ten

opsigte van egskeiding (2.3.3.2) en 'n meta-analitiese benadering tot die impak van eg-

skeiding op die kind (2.3.3.3).

2.3.3.1 Stadia van skeiding

Dit is belangrik om daarop te let dat die impak van die egskeidingsproses bepaal word

deur die spesifieke egskeidingsfase waarbinne die ouer/kind op daardie moment

verkeer. Beide Cronje (1997) en Pretorius (1997) verwys na die effek van egskeiding

ten opsigte van die verskillende stadia wat deur Louw, Gerdes en Meyer (1985) aange-

toon word. In die proses van skeiding kan die psigologiese gevolge akkumulatief

opbou. Gevolglik kan daar op die datum van egskeiding 'n belewenis van bevryding, of

andersins vrees vir verdere trauma wees (Sheets, Sandler & West, 1996). Verder moet

daar gelet word op die wyse waarop die huweliksmaats bewus gemaak word van die

vervreemding/egskeiding, aangesien dit bepalend kan wees vir die verdere verwerking

daarvan. 'n Egskeiding waarby 'n derde party betrokke is, kan baie meer traumaties

wees as 'n egskeiding waar beide volwassenes vanweë botsende persoonlikhede,

gesamentlik besluit om te skei. Kaslaw en Schwartz (1987) en Wallerstein (1985) be-

vind egter dat daar baie min gevalle is waar daar 'n gemeenskaplike besluit oor egskei-

ding geneem word, maar dat egskeiding grotendeels eensydig aangevra word en

daarna deur altwee partye gehanteer moet word. Dit is vir die aanvanklik oningeligte
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party baie moeiliker om te hanteer as wat die geval sou wees as beide persone van die

begin af deelgeneem het aan 'n proses, ten spyte van hoe onaangenaam dit sou wees.

In baie egskeidingsprosesse word een party 'n slagoffer en die ander die oorwinnaar.

Die volgende stadia word onderskei in die egskeidingsproses (Francke, 1983):

• Emosionele skeiding

Hierdie aspek van egskeiding vind plaas voor die huwelik ontbind word. Daar kan

aangetoon word dat dit in werklikheid die motivering gee om voort te gaan met die

egskeiding.

• Wetlike skeiding

Wetlike skeiding bevestig die finaliteit van die egskeiding. Waar daar voorheen 'n

moontlikheid bestaan het om tot 'n versoening te kom, bevestig die finale egskei-

dingsbevel die teendeel.

• Ekonomiese skeiding

Ten tye van die ekonomiese skeiding tree outonomiteit in. Dit moet egter gekwalifiseer

word aan die hand van die ooreenkoms wat tussen die partye bereik is. Hierdie aspek

is een van die mees bepalende faktore wat psigiese gesondheid van die partye -

kinders ingesluit - bepaal.

• Skeiding van rolle van huweliksmaat en ouer

Volwassenes moet hier die werklikheid aanvaar dat eggenoot/moeder en eggenoot/

vader nie meer dieselfde betekenis as dié van huweliksmaats het nie. Waar hierdie

rolle voorheen deur dieselfde persone vervul is, word dit nou geskei en verdwyn die rol

van eggenoot. Die rol van moeder/vaderkan vaerword, aangesien beide man en vrou

nou rolle moet vertolk wat moontlik voorheen aan die ander toegeken was (Plunkett,

Sanchez, Henry & Robinson, 1997).
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• Psigologiese skeiding

Psigologiese skeiding neem die langste en is die moeilikste om te bereik. Hierdie

proses impliseer dat die skeiding so 'n finaliteit bereik het dat vorige egliede in staat is

om met hulle nuutgevestigde lewenspatrone voort te gaan. Hoewel hulle lewens nog

steeds verbind is deur 'n gemeenskaplike band met hulle kinders, gaan hulle lewens

hulle afsonderlike gang sonder dat dit mekaar affekteer. Hierdie skeiding is ongelukkig

'n aspek wat nie altyd by egskeidings plaasvind nie.

• Sosiale skeiding

Met die wetlike skeiding (en soms reeds voor dit) word fisieke afstand tussen die

voormalige huweliksmaats 'n werklikheid. Hierdie afstand plaas nie net druk op hulle

ouerlike verantwoordelikhede nie, maar impliseer 'n herdefiniëring van sosiale omge-

wing. Daar vind 'n heraanpassing plaas ten opsigte van sosialisering, met of sonder

kinders en met ander aktiwiteite, of aktiwiteite wat voorheen as gesin saam gedoen is.

Hoewel daar na die impak van al bogenoemde verwys sal word, sal die fokus van hier-

die navorsing op laasgenoemde val, naamlik die stadium waar die egskeidingsproses

voltooi is. Die impak van egskeiding op die gesin tydens verskillende stadia bly 'n na-

vorsingsprobleem wat nog ondersoek kan word. Dit is ook belangrik om daarop te let

dat gevolge nie noodwendig met 'n negatiewe betekenis gebruik word nie (Louwet al.,

1985). Egskeiding kan selfs verlossing bring ten opsigte van verskeie aspekte.
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2.3.3.2 Teoretiese perspektiewe ten opsigte van egskeiding

Die noodsaaklikheid daarvan dat korrekte navorsingsmetodes gebruik moet word om

die impak van egskeiding op kinders te bepaal, word geïllustreer in die werk van Emery,

Waldron, Kitzmann en Aaron (1999). Hulle navorsing het gesentreer rondom gedrags-

probleme by kinders. Volgens hulle bevindings word daar te gou 'n liniêre verband

getrek tussen egskeiding en gedragsprobleme by kinders wat betrokke is by egskei-

dingsgedinge. Hierdie probleem word ook deur Pryor en Rodgers (2001) aangetoon, as

hulle daarop wys dat navorsingsresultate te maklik veralgemeen word na verskillende

populasies, sonder om die unieke aard en samestelling van die spesifieke populasie in



ag te neem. Dit is dus noodsaaklik dat navorsingsresultate krities beskou moet word na

aanleiding van die spesifieke komponent wat ondersoek word, sowel as die wyse waar-

op veranderlikes in die navorsing geselekteer word.

2.3.3.3 'n Meta-analitiese benadering tot die impak van egskeiding op die

kind

As gevolg van 'n baie groot getal navorsingsresultate oor die impak van egskeiding op

kinders het navorsers gepoog om deur middel van statistiese meta-analises 'n sintese

van al die resultate te verkry. Verskeie pogings is aangewend om die meta-analitiese

modelle saam te stel. Van die vroegste navorsing wat aangeteken is, is dié van Kalter,

Kloner, Schreier en Okla (1989). Hierdie modelle het ten doelom navorsing ten opsigte

van die impak van egskeiding op die kind te rig op die areas wat deur statistiese

verwerkings as die belangrikste beskou word. Van hierdie modelle gaan vervolgens

aangedui word:

• Die modelle van Hetherington en Kelly (2002), Hetherington, Bridges en Insabella

(1998) en Amato en Keith (1991) toon die volgende komponente aan:

o individuele kwesbaarheid en risiko van die ouer;

o gesinsamestelling;

o stres, waaronder sosio-ekonomiese verandering/kwesbaarheid ingesluit word;

o ouers se spanning en

o verbreking/versteuring van gesinsprosesse.

• Whiteside en Becker (2000) toon aan dat drie komponente belangrik is, naamlik:

o faktore wat voor die egskeiding geheers het;

o veranderlikes ten opsigte van die vaderfiguur (wat sy postegskeidingskontak

insluit);

o veranderlikes rondom die moederfiguur en

o kontak tussen die ouers.
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o verlies van ouers;

o aanpassing van ouers na egskeiding;

o hantering van konflik deur ouers;

o ekonomiese oorlewing en

o lewenstressors van die kind.

• In 'n analise van verskillende faktore wat kinders se aanpassing ná die egskeiding

bepaal, bevind Amato (1993a) dat die volgende faktore deur literatuur geïdentifiseer

word, naamlik:

• Amato (1993b) toon verder aan dat die hantering van konflik deur die ouers die

grootste impak op die kind het (vergelyk in hierdie verband Kline, Johnston en

Tschan (1991) wat 'n soortgelyke standpunt handhaaf). Hy is van mening dat die

kind se aanpassing na die egskeiding deur twee sake bepaal sal word, naamlik:

o hulpbronne tot die kind se beskikking, byvoorbeeld ondersteuning deur die

ouers (emosioneel, prakties, begeleiding en rolmodellering), asook die ouerse

toegang tot sosio-ekonomiese bronne en

o die hantering van stressore deur die kind.
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Amato (1994) verduidelik hierdie standpunt verder deur aan te toon dat die psi-

gologiese gesondheid van die kind beïnvloed word deur sekere faktore, naamlik die

afwesigheid van 'n ouerfiguur, die aanpassing van ouers by beheer en toesig en

toegangsmaatreëls, die ouers se ouerskapsvaardighede en die hantering van

konflik en sosio-ekonomiese faktore.

• Pedro-Carroll (2001) verwys na die volgende veranderlikes wat 'n rol speel in die

kind se hantering van egskeiding, naamlik:

o hoë vlakke van konflik tussen ouers (veral met verwysing na verbale

aggressie, onvoltooide konflik en konflik oor kinderverwante sake);



o funksionering van ouers en hulle psigologiese gesondheid (wat as een van

die beste voorspellers van die kind se gesonde funksionering gesien word);

o 'n stabiele, ondersteunende ouer-kindverhouding;

o vaders wat toegang het;

o kinders se gesondheid en

o ondersteuning deur uitgebreide familielede (soos grootouers), vriende en

onderwysers.

Die voordeel van die meta-analitiese navorsing lê juis daarin dat navorsingsresultate

saamgegroepeer is in oorkoepelende temas. Dit het daartoe gelei dat resultate geor-

den is. Uiteraard kan resultate nou ook met mekaar vergelyk word.

2.3.3.4 Samevatting

Amato (1994, p.144) se opmerking kan as samevatting gebruik word: "To understand

how divorce affects children, it is necessary to assess how divorce changes the total

configuration of resources and stressors in children's lives."

Navorsing ten opsigte van bogenoemde meta-analises toon aan dat vier konstrukte,

naamlik die selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale ondersteuning en gedrag waarde-

volle fokuspunte kan wees in die ondersoek na die impak van egskeiding op die kind in

sy middelkinderjare.

Dit blyk verder dat daar 'n noue verband bestaan tussen die wyses waarop ouers/

primêre versorgingsfigure en kinders die gevolge van egskeiding hanteer. Die impak

van egskeiding op die ouer is in die meta-analises geïdentifiseer as een van die belang-

rikste aspekte wat die kind se funksionering kan beïnvloed. Die kritiek van Van

Rensburg (2001) ten opsigte van Hetherington et al. (1998), asook Amato en Keith

(1991) oor die beperkings van gemelde verklaringsmodelle, is hier van toepassing.

Omdat modelle geneig is om faktore oorkoepelend te beskryf bestaan die risiko dat nie

alle gevolge van egskeiding vir die kind beskryfword nie. Laasgenoemde kan moontlik

te wyte wees aan die neiging om die impak van egskeiding binne die raamwerk van
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patologie te sien en nie binne die raamwerk van psigologiese funksionering nie.

Gevolglik kan veranderlikes wat belangrik is vir die kind, soos die impak op skool-

funksionering, verhuising of verlore kontak met grootouers dalk misgekyk word. Om

Van Rensburg (2001) se standpunt te verreken, salondersoek ingestel word na die

funksionering van die kind in sy middelkinderjare na aanleiding van die volgende

faktore:

• die impak van egskeiding op die kind en

• die impak van egskeiding op die ouer.

Vervolgens sal die impak van egskeiding op die kind bespreek word na aanleiding van

die vier geïdentifiseerde komponente. Tydens die bespreking hiervan sal die wyse

aangedui word waarop dit die kind se funksionering beïnvloed. In hoofstuk 3 sal die

impak van egskeiding op die ouer aandag geniet.

2.4 Komponente van psigologiese funksionering van die kind in sy middel-

kinderjare

2.4.1 Inleiding

Op verskeie plekke in hierdie navorsing is reeds aangedui dat die impak van egskeiding

moeilik los te maak is van die volledige funksionering van die kind. Alle aspekte van

funksionering tydens die huwelik, sowel as die wyse waarop die huwelik ontbind word,

kan 'n rol speel in die manier waarop die kind die egskeiding ervaar. Wallerstein (1983)

verleen verdere ondersteuning aan hierdie standpunt wanneer sy meld dat daar ses

psigologiese prosesse is wat die kind moet hanteer in die verwerking van egskeiding,

naamlik:

• erkenning van die realiteit van die egskeiding;

• distansiëring van ouerlike konflik/stres en die terugkeer na eie gewoontes en

werksmetodes;

• hantering van die verlieservaring;
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• hantering van woede en selfblamering;

• aanvaarding van die permanentheid van die verlies en

• ontwikkeling van realistiese hoop met verwysing na verhoudings.

Verskeie publikasies toon die waarde van longitudinale studies aan (Wallerstein, 1985;

Wallerstein, 1984; Francke, 1983; Wallerstein & Kelley, 1980, 1977 & 1976). In hierdie

studies word die effek van egskeiding ondersoek na aanleiding van die kind se pro-

gressiewe ontwikkeling vanaf kleuter tot adolessent. Hierdie benadering sluit aan by dié

wat deur ontwikkelingsielkundiges aangedui is (Erikson, 1965). Skrywers soos Pagani

et al. (1997), sowel as Japel et al. (1999) het aangedui dat die impak van egskeiding

verreken moet word teen die agtergrond van hierdie ontwikkelingsbenadering. Ou-

derdom is 'n belangrike veranderlike in die ondersoek na die impak van egskeiding.

Kalter en Rembar (1981) toon reeds aan dat die spesifieke ouderdom, sowel as pre-

egskeidingsgebeure 'n baie belangrike bepaler van die impak op die kind sal wees.

Die akkumulatiewe effek van die ontwikkelingsfases voor die middelkinderjare kan dus

ook 'n belangrike bydraende faktor wees tot die kind se hantering van die egskeiding.

In hierdie opsig verwys Japel et al. (1999) na ontwikkelingskwesbaarhede (develop-

mental vulnerabilities) wat 'n geweldige impak op die kind se verdere ontwikkeling kan

hê. Ontwikkelingstake wat die kind in sy middelkinderjare moet hanteer, soos skeiding!

individuasie, hantering van aggressie, en die vasstelling van 'n geslagsrolidentiteit kan

beïnvloed word deur egskeiding.

Aan die ander kant meld Sheets et al. (1996) dat, soos wat die kind ouer word en die

aanvangsvlakke van adolessensie betree, daar by hom groter begrip vir die ouer

ontstaan. Vanweë die feit dat die ouer kind in terme van sy ontwikkeling verdere ryping

ondergaan het, sal hy in 'n groter mate daartoe in staat wees om tussen gebeure te

differensieer.
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Die ontwikkeliksbenadering van Erikson (1965) het veral erkenning verkry na aanleiding

van die agt fases wat hy voorstel. Hiervolgens het elke ontwikkelingsfase 'n sekere

lewenseis wat hanteer moet word en wat aanleiding gee tot die verkryging van 'n



spesifieke eienskap indien dit suksesvol hanteer word. Dit word in die volgende tabel

aangetoon:

Ontwikkelingseis Eienskao
Basiese vertroue versus basiese wantroue Drvfkrao en hoop
Outonomiteit versus skaamte en twvfel Selfbeheer en wilskrag
Inisiatief versus skuld Riotino en doel
Arbeidsaamheid versus minderwaardioheid Metodiek en bevoegdheid
Identiteit versus rolverwarrino Metode en bevoegdheid
Intimiteit versus isolasie Affiliasie en liefde
Vrugbaarheid versus staonasie Voortbrenoing en versorging
Ego-integriteit versus moedeloosheid Selfverloëning en wysheid

Erikson (1965) dui die middelkinderjare aan as die fase waarin die kind die uitdaging

van arbeidsaamheid versus minderwaardigheid moet hanteer. Wat verder belangrik is,

is die feit dat die ontwikkelingsfases progressief op mekaar voortbou. Indien dit gebeur

dat die kind een fase se uitdagings nie suksesvol hanteer nie, kan dit ontwikkeling indie

volgende lewensfase aansienlik belemmer. Die kind se belewenis van arbeidsaamheid

geskied binne die konteks van die skool, wat die eerste sosiale struktuur is wat die kind

buite die gesin leer ken. Erikson (1968) noem dat die gevaar van hierdie fase is dat die

kind vervreemd voel van homself en die take wat hy moet verrig. Gevolglik kan hy na

die vorige fase terugkeer en byvoorbeeld weer moeder-geheg raak of infantiele gedrag

toon. Hierdie gedrag kan 'n gevoel van skuld en minderwaardigheid by hom veroor-

saak. Onopgeloste lewenskrisisse en -eise (soos die impak van egskeiding) kan die

kind in hierdie fase skaad. Die suksesvolle bemeestering van hierdie fase is veral

belangrik vir die uitdaging van die volgende fase, naamlik die hantering van identiteit

versus rolverwarring (Berk 2004; Santrock, 2003).

Erikson se navorsing moef verder in samehang met die werk van Piaget oor sosiaal

kognitiewe ontwikkeling gelees word. Piaget bevind dat die kind sosiale skemas

saamstel van sy sosiale ervarings. Soos wat die kind ouer word, word sy sosiale

skemas meer kompleks. Die kind vorder deur die verskillende fases deur middel van 'n

proses wat Piaget beskryf as kognitiewe disekwilibrium. Nuwe geleenthede veroorsaak

dat die kind sy sosiale skemas moet ondersoek en aanpas. Piaget (Berk, 2004;

Santrock, 2003; Perry & Bussey, 1984) onderskei tussen die volgende fases, naamlik:
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• Die sensomotoriese fase (eerste twee jaar), wanneer die kind ingestel is daarop om

bekende persone te identifiseer en voorwerppermanensie aan te leer.

• Pre-operasionele fase (twee tot sewe jaar), wanneer die kind basiese reëls kan

maak wat hom help om sy sosiale wêreld te verduidelik. Sy denke is ingestelop

sentralisasie, wat beteken dat daar op 'n enkele aspek gefokus word.

• Konkreet-operasionele fase (sewe tot ongeveer elf jaar), wanneer kinders

onderliggende en abstrakte aspekte van hulle lewens kan begin verstaan, byvoor-

beeld geslagskonstantheid. Egosentriese gedrag verskuif na die agtergrond en hul-

le waardeer nou ander persone se insette. Hulle sosiale skemas is egter beperk tot

die mense wat hulle ken.

Die kind se kognitiewe vermoë is so gevestig dat hy kan verstaan dat die egskeidings-

proses permanent is. Hoewel hy nie alle onderliggende prosesse konseptueel kan

beskryf nie, kan hy dit binne sy kognitiewe verwysingsraamwerk inpas. Sy vrae sal meer

sentreer rondom sy eie toekoms, byvoorbeeld: "Wat gaan met my gebeur?" (Bryant-

Mole, 1992).

Verder is die kind in sy middelkinderjare intens bewus van sy emosies en kan hy dit

alleen hanteer binne die beperkings van sy emosionele ontwikkeling (Berk, 2004). So

kan hy byvoorbeeld nie noodwendig fyn genuanseerde emosies toon nie, maar net

woede as hy ongelukkig voel. Sy woede kan byvoorbeeld gerig word op die moeder of

die vader, of beide. Baie keer is woede gerig op die ouer wat die kind dink die egskei-

ding veroorsaak het. Verder sal die kind ook poog om sy pyn weg te steek vir die buite-

wêreld. Kinders rapporteer ook gevoelens van skaamte oor die egskeiding en die breuk

in hulle gesin, asook skaamte vir hulle ouers en hulle gedrag (Wallerstein & Kelly,

1976).

'n Verdere belangrike aspek is dat kinders in hulle middelkinderjare oor 'n duidelike

swart-wit denke beskik. Daarom het hulle probleme om 'n onderskeid te treften opsigte

van al die verskillende etiese faktore wat by egskeiding ter sprake kan kom. Daarbene-

wens het hulle probleme om hulle etiese keuses in verband te bring met beide hulle

ouerfigure. Die kind kan ook gebruik maak van selfprojeksie ten opsigte van sy bydrae
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tot die egskeiding ("Dis my skuld dat hulle skei"). Ouers kan tot hierdie selfgesprek

bydra deur die blaming game te speel (Ludbrook & Porteous, 1993). Met die uitein-

delike egskeiding kan kinders hulself bevraagteken met vrae soos: "Is ek nie goed

genoeg nie?" of: "Sal alles regkom as ek ekstra goed is?" (Bryant-Mole, 1992; Steyn,

1989). Kinders kan bewus wees van die feit dat van die huwelikskonflik oor kinder-

opvoeding gaan en kan daarom voel dat hulle bydra tot die egskeiding (Van Logge-

renberg & Roets, 1993). Ouers se keuses kan ook die kind in 'n geloofwaardig-

heidskrisis dompel deurdat hulle vir die kind rolmodelle is wat vir hulle vertel wat om te

doen, maar self verkeerd optree (Wallerstein & Kelly, 1976). Dit kan ook gebeur dat

kinders in hulle godsdiensbelewenis onseker is oor 'n God wat al hierdie dinge toelaat.

Hulle raak onseker wanneer hulle gebede om harmonie en versoening nie verhoor word

nie, maar die egskeiding wel voortgaan (Van Rensburg, 2001).

2.4.2 Die impak van egskeiding op die intrapsigiese funksionering van die kind

Die impak van die egskeidingsproses behels die gevolge van die pre- en peri-egskei-

dingsprosesse (2.4.2.1), 'n skoktoestand (2.4.2.2), 'n aanvanklike proses van ontken-

ning (2.4.2.3), 'n belewenis van intense woede (2.4.2.4), die belewenis van episodes

van depressiwiteit of 'n diagnoseerbare depressie en selfmoord (2.4.2.5), verlieser-

varing (2.4.2.6), vrees of angs (2.4.2.7) en hoopvolheid (2.4.2.8). Elkeen van hierdie

impakte word in die volgende afdelings bespreek.

2.4.2.1 Die impak van pre- en peri-egskeidingsprosesse

Die impak van pre- en peri-egskeidingsprosesse word grootliks gedikteer deur die han-

tering van konflik deur die ouers en kinders. Hierdie veranderlike het telkens in die

meta-analises van Amato (2001), Hetherington et al. (1998), Amato (1994), Amato en

Keith (1991) voorgekom as een van die sleutelaspekte wat verdere aanpassing bepaal.

Waar daar min konflik, woede en aggressie is en waar daar op 'n aanvaarbare wyse 'n

ooreenkoms gesluit word ten opsigte van kinderversorging, is die impak van egskeiding

vir die kinders meer hanteerbaar. Dit verander egterwanneer daar voortdurende konflik

en dispute is.

31



'n Verdere veranderlike ten opsigte van kinders se hantering van egskeiding is die wyse

waarop hulle in kennis gestel is of bewus geword het daarvan dat hulle ouers gaan skei.

Waar ouers die inligting van die kinders weerhou, of dit nie op 'n geskikte wyse aan die

kinders oordra nie, is die impak meer traumaties. Verder wys verskeie skrywers daarop

dat daar 'n ooreenstemming is tussen kinders se verwerking van egskeiding en van

dood (Parker, 1996; Van der Merwe, 1994; Everett & Volgy, 1991; Wallerstein &

Blakeslee, 1989; Van Wyk & La Cock 1988; Salk, 1978; Wallerstein & Kelly, 1977).

Hierdie ooreenstemming van prosesse het aanvanklike navorsing oor die impak van

egskeiding by kinders gestrem, deurdat nie genoegsaam onderskei is tussen egskei-

dings- en sterfteprosesse nie. Daar is byvoorbeeld nie duidelike onderskeid getref

tussen verskillende samestellings van enkelouergesinne nie (Shaw, 1991), terwyl daar

ook duidelike verskille waarneembaar is tussen die impak van sterwensgebeure en

egskeiding (Pryor & Rodgers, 2001; Kaslow & Schwartz, 1987). Een van die belang-

rikste verskille tussen die verlies deur dood en verlies deur egskeiding is dat die

langtermynkonsekwensies byeersgenoemde nie so groot (en varieerbaar) is soos by

die egskeidingsproses nie. Verder is die dood van 'n ouer vir 'n kind meer begryplik as

wat 'n egskeiding is. Daar moet onderskei word tussen hartseer as deel van 'n normale

rouproses en depressie (Van Rensburg, 2001). Die rouproses moet hanteer word ten

einde aanpassing by die kind te bevorder (Oppawsky, 1991; Wallerstein & Kelly, 1977).

In hulle hantering van die verlieservaring deur die kind, bespreek outeurs soos Parker

(1996), Steyn (1989) en Van Loggerenberg en Roets (1993) fases wat gebaseer is op

Kubler-Ross (1969) se rouproses.

2.4.2.2 'n Skoktoestand

Etlike veranderlikes kan die impak van 'n aanvanklike skoktoestand by die kind bepaal.

Die impak van konflik en huweliksgeweld kan byvoorbeeld vir die kind traumaties wees

(Van Loggerenberg & Roets, 1993). Verder kan die juridiese proses waarvolgens be-

slissings geneem word oor beheer en toesig en toegang ook sy tol eis. Dit is egter nie

net hierdie aspek wat die kind kan skok nie. Daar is bevind dat die wyse en tydstip

waarop kinders in kennis gestel word van die egskeiding traumatiese gevolge vir hulle

kan hê. So kan dit gebeur dat die kind die laaste een is wat weet van die egskeiding.

Waar hy voorheen sy lewe rondom die sekuriteit van gesinsbeginsels gebou het, word
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dit hom skielik ontneem. Hierdie impak kan lei tot 'n aanvanklike tydperk van verward-

heid en onsekerheid (Dreman & Ronen-Ellav, 1997).

2.4.2.3 'n Aanvanklike proses van ontkenning

Steyn (1989) wys daarop dat alhoewel die kind op kognitiewe vlak van die egskei-

dingsproses bewus mag wees, hy dit emosioneel nie kan verwerk nie en gevolglik die

werklikheid daarvan salontken. Hierdie benadering kan ook vanweë 'n sosialiserings-

rede wees, naamlik dat hy enersyds skaam voel dat sy maats sal hoor dat sy ouers

gaan skei, en andersyds vrees hy dat sy portuurgroep hom gaan verwerp (Van Logge-

renberg & Roets, 1993). Ontkenning van die proses kan egter ook te wyte wees

daaraan dat die kind nie ingelig is oor die gebeure nie. Ouers is so betrokke in die

egskeidingsproses dat hulle nie hulle kinders dadelik daarvan in kennis stel nie.

Gevolglik kan 'n kind se spontane reaksie op die vraag "Hoe gaan dit by die huis?"

tydens 'n kuier by grootouers/familie wees: "Ek weet nie." Andersyds sal die kind 'n

interpretasie van gebeure gee wat nie noodwendig werklikheidsgetrou is nie. Afhan-

gende van sy ontwikkelingsfase sal die kind gebruik maak van byvoorbeeld fantasering

om sy gebrekkige kennis te hanteer, of om homself te beskerm teen die pyn van die

egskeiding. Wallerstein en Kelly (1980) toon aan dat een van die aanvangsfases van

hulp aan die kind juis is om hom te help om die werklikheid van die proses te erken.

2.4.2.4 'n Belewenis van intense woede

Daar kan aangetoon word dat die enkelouer dikwels die slagoffer word van die kind se

woede-uitbarstings in sy hantering van die inligting oor sy ouers se konflik en uitein-

delike skeiding (Greif, 1997; Oppawsky, 1991). Hierdie ouer is teenwoordig en beskik-

baar en word die objek van die mislukte huwelik. Woede kan dan die vaartuig word

waarmee die kind uitdrukking gee aan sy eie hulpeloosheid en magteloosheid om die

inligting vir homself te bestuur (Fischer, 1999). Hy is vasgevang in 'n proses wat hy nie

wil hê nie en waar andere vir hom besluit. Aggressie en ongehoorsaamheid is ook

gevind by kinders wat besig is om hulle woede te verwerk. In hulle aggressie kan die

kinders die wyse modelleer waarop die ouers hulle aggressie hanteer (Greif, 1997; Van

Loggerenberg & Roets, 1993).
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Hoewel Cronje (1997) bevind dat 6-8-jarige seuns die aggressie meer teen die moeder

rig, kan dit moontlik toegeskryf word aan die feit dat die moeder meer gereeld die be-

heer-en-toesigouer is en daarom die ouer wat fisiek beskikbaar is. Dit is ook moontlik

dat moeders in hulle versorgingsgesindheid meer akkomoderend as vaders is ten

opsigte van negatiewe gevoelens wat deur kinders uitgespreek word. Volgens Cronje

(1997) sal die kind nie sy woede teenoor die vader toon nie vanweë vrees vir verwer-

ping. Verder kan verwag word dat voortgesette ouer- en gesinskonflik (sien afdeling

4.5.1) 'n kind se belewenis van woede/aggressie langer sallaat duur.

Fischer (1999) is van mening dat die kind die ouers se egskeiding as verraad teenoor

hom kan beleef. Gevolglik kan hy aan die een kant met bitterheid teenoor die ouers

reageer, maar aan die ander kant gevoelens van skaamte en verleentheid binne sy

portuurgroep ervaar oor sy ouers se gedrag. Hierdie woede kan ook te wyte wees aan

die werklikheid daarvan dat die egskeidingsgebeure kardinale veranderings in die kind

se lewe ingelui het ten opsigte van die gereeldheid van kontak met beide ouers. Met

die vertrek van een ouer moet die ander ouer finansiële verantwoordelikhede aanvaar,

wat gewoonlik meer werk impliseer. Die kind verloor dus nie net kontak met een ouer

nie, maar dit is moontlik dat kontak met beide ouers minder word.

Navorsing dui aan dat 'n kind 'n keuse sal maak oor wie die skuldige party is in terme

van die egskeidingsgeding en dan sy woede op daardie ouer rig (Van Rensburg, 2001;

Francke, 1983). Wanneer dit gebeur, hou dit verdere probleme vir die kind in, naamlik

om 'n lojaliteitskonflik te verwerk.

2.4.2.5 Die belewenis van depressiwiteitsepisodesl'n diagnoseerbare depres-

sie en selfmoord

Wallerstein en Kelly (1980) bevind dat die kind tussen ses en agt jaar die meeste deur

depressiewe ervarings geraak word. Dit kan verband hou met hulle spesifieke ontwik-

kelingstadia, soos byvoorbeeld hulle vermoë ten opsigte van voorwerppermanensie

(Erikson, 1965). Hulle is in staat om hulle ouers as permanente figure te identifiseer en

is bewus van die omvang van die verlies. Die belewenis van verdriet kan egter om véél

34



meer as net die verlies van een ouerfiguur gaan. Die pre- en peri-egskeidingsgebeure

en die wyse waarop hulle as kinders daarin betrokke was, kan 'n bydraende faktor in

die kind se verlieservaring wees (Kalter, 1989).

Hoewel verlies van 'n ouerfiguur sekerlik die belangrikste aspek is wat die hartseer

veroorsaak, meld Van Loggerenberg en Roets (1993) dat die hartseer ook gevoed kan

word deur die relatiewe onsekerheid waarin die kind verkeer ten opsigte van bakens!

ankers wat vir hom sekuriteit verskaf het. So kan die hartseer nie net noodwendig gaan

oor die verlies van 'n ouer nie, maar ook oor die onsekerheid van die liefde van die

afwesige ouer. Steyn (1989) meld tereg dat die kind in sy onsekerheid ook kan vra: "As

een ouer die huis verlaat, wat is die kans dat die ander een dit ook kan doen?" Hierdie

hartseer kan verder vergroot indien die kind betrokke gemaak word in juridiese keuses

tussen die twee ouerfigure. Inligting oor die redes van die egskeiding wat nou eers aan

hulle bekend word (veral vanweë egpare se dislojaliteit teenoor mekaar) en onsekerheid

oor die besoekreëlings van 'n ouer is verdere bydraende faktore tot die kind se

gevoelens van hartseer (Van Loggerenberg & Roets, 1993). In die navorsing van

Peterson en Zill (1986) het seuns die hoogste tellings aangeteken op die depres-

siesubskaal waar die moeder die enkelouer was. Waar seuns by die vader as die

beheer-en-toesigouer woon, was hulle depressietellings min of meer dieselfde as by dié

van kinders in 'n intakte gesin. Kinders kan hulself ook verwyt vir die konflik tussen die

ouers en depressief voeloor hulle aandeel (Amato, 1993a).

Hoewel dit uiteraard die ekstreme sy van psigiese gesondheid is, word in die literatuur

ook vergelykings getref ten opsigte van selfmoordsyfers van kinders uit egskeidings-

gesinne in vergelyking met dié uit intakte gesinne. Omdat van die navorsing op klein

steekproewe berus, kan slegs aanduidings van die omvang van die voorkoms verkry

word, terwyl verdere navorsing noodsaaklik is. Gould, Shaffer, Fisher en Garfinkel

(1998) toon aan dat stygende selfmoordstatistiek van kinders en adolessente, asook

stygende egskeidingsyfers nie genoegsaam ondersoek is nie. Hy bevind verder dat die

volgende aspekte 'n rol gespeel het by kinderselfmoordgevalle:
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e 'n verandering in die samestelling van die kerngesin;

• waar kinders nie binne 'n intakte gesin grootgeword het nie en

• depressie (wat aan egskeiding verwant is).

Laasgenoemde kan 'n kwesbare kind se selfmoordrisiko asook sy kwesbaarheid vir

psigopatologie verhoog.

Weitoft. Hjern, Haglund en Rosén (2003) toon in hulle studie belangrike aspekte van

kinders in enkelouergesinne in Swede aan. Hoewel daar ten opsigte van die enkel-

ouergesinne nie onderskei word tussen tipes van ouerafwesigheid (geskei of dood) nie,

aanvaar hulle dat die oorgrote meerderheid uit egskeidingsgesinne kom. Die grootte

van die steekproef (65 000 kinders) en die aard van die statistiese analise is indruk-

wekkend. Daarvolgens is die risiko van kinders in enkelouerqesinne in Europa onder-

geëvalueer. Hulle bevind byvoorbeeld dat in enkelouergesinne:

o die risiko van selfmoord by seuns twee keer hoër is;

e psigiatriese versteurings by kinders twee keer hoër is (in die steekproef het seuns

ook 'n hoër risiko vir psigiatriese versteurings, dwelmverwante siektes en 'n morta-

liteitsrisiko as dogters gehad) en

• dat daar 'n twee keer hoër waarskynlikheid van alkoholverwante probleme, en 'n vier

keer groter waarskynlikheid van dwelmmiddelmisbruik bestaan.

2.4.2.6 Verlieservaring

Kinders beleef moontlik 'n veel dieper emosie as verlies, naamlik verwerping - ten regte

of ten onregte (Fischer, 1999; Lamb, Sternberg & Thompson, 1997). Hierdie gevoelens

van verwerping kan intensiveer indien die ouer skei omdat hy 'n verhouding met iemand

anders aangeknoop het wat ook kinders het. Gevoelens dat "ons nie meer goed

genoeg is nie" kan baie moeilik verwerk word. Waar daar doelbewuste, ekstreme ver-

werping van die kind deur die ouer plaasvind, word dit uiteraard meertraumaties ervaar

(Francke, 1983).
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Dit moet egter ook in gedagte gehou word dat die kind nie net met die verlies van 'n

ouer gekonfronteer word nie, maar dat die verlies op alle terreine van sy lewe kan

voorkom, afhangende van wat die skikkingsooreenkoms tussen die ouers bepaal. In

hierdie opsig gaan die verlies ook oor aspekte soos sekuriteit, 'n huis, omgewing, skool,

vriende en soms ook grootouers (Van Staden, 1991/2).

2.4.2.7 Vrees/Angs

Die jonger kind in sy middelkinderjare kan vanweë etlike redes met vrees reageer op

die egskeidingsgebeure. Omdat hy sy primêre versorgers assosieer met 'n sekuriteits-

belewenis, kan die verdwyning van een figuur hierdie belewenis van sekuriteit in duie

laat stort. Wanneer dit gepaard gaan met die verlies van 'n bekende omgewing, skool,

maats, sportspanne en sosiale betrokkenheid word die vreeservaring vir die kind net

soveel groter (Francke, 1983). Indien dit gebeur, kan skeidingsangs (Van Logge-

renberg & Roets, 1993) weer sy verskyning maak. Die ervaring van vrees kan ook

voortspruit uit die volgende (Van Loggerenberg & Roets, 1993; Steyn, 1989):

• Die teenwoordigheid van 'n derde volwasse persoon met wie daar op een of ander

wyse gebind moet word.

• Moontlike indoktrinasie deur die een ouer oor besoeke aan sy ander ouer wat

getroud is en die stiefouer.

• 'n Onseker toekoms waar ankers wat stabiliteit verskaf het skielik nie meer daar is

nie.

• Hantering van konflik in die huis voor die egskeiding.

• Besoeke aan die ouer wat toegang het. 'n Kind word uit sy normale ritme geneem

en 'n nuwe ritme word neergelê waarin hy vir sekere naweke uit 'n tas moet lewe -

wat tiperend word van sy mobiliteit (in stede van stabiliteit).

• Die nodigheid om keuses te maak waar die keuse van die kind in effek bots met die

belange van een (of beide) van die ouers. 'n Voorbeeld is dat die kind nie meer

noodwendig kan kies om op 'n Vrydagmiddag saam met sy maats 'n roomys te gaan

eet nie, maar met sy tassie gereed moet staan vir sy kuier by die ander ouer (terwyl

roomys eintlik lekkerder sou gewees het). Hy kan dit egter nie teenoor die ouer
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erken nie uit vrees dat dit as keuse teen die ouer beskou sal word.

• Vrees dat hy die liefde van die ouer "verloor" het.

Pagani et al. (1997) bevind meer simptome van angs by 12-jarige kinders wie se ouers

geskei het (op ouderdom ses tot agt) as by die kontrolegroep. In hierdie artikel word

ook daarna verwys dat die oorsprong van die angstigheid by kinders nie noodwendig

geïdentifiseer kan word nie. Die angstigheid kan moontlik ook saamhang met psigo-

sosiale (en psigoseksuele) ontwikkeling by die kind ten opsigte vim sy portuurgroep.

Soortgelyke bevindings word ook deur Rotenburg, Kim en Herman-Stahl (1998) gerap-

porteer, waar 'n verband tussen angstigheid, aggressie en sielkundige wanaanpassing

by kinders uit egskeidingsgesinne aangetoon word.

2.4.2.8 Hoopvolheid

In samehang met 'n aanvanklike proses van ontkenning meen Van Rensburg (2001)

dat daar by die kind 'n verlange/hoop op herstel is. Daarom kan fantasieë oor versoe-

ning/hertroue/herstel van die huisgesin voorkom. In hierdie proses kan dit gebeur dat

die kind(ers) aktief kan beplan om so 'n versoening te bewerkstellig. Hierdie hoop op

herstel speel veral 'n rol in die pre- en peri-egskeidingstoestand, waar die kans op

moontlike herstel teoreties ook deur die ouers nagejaag kan word. Waar die kinders

bewus is van pogings wat die ouer(s) aanwend tot versoening, kan dit hierdie hoop by

hulle verhoog. Selfs wanneer die egskeiding afgehandel is, kan hierdie toekomshoop

by die kind voortbestaan (Francke, 1983). Dit kan ook gepaardgaan met aktiewe

pogings om versoening te bewerkstellig. Indien daar dan by die ouers ook voort-

durende pogings tot versoening plaasvind, kan dit die hoop laat eskaleer, of valse ver-

wagtings by die kind daarstel.

2.4.3 Die impak van postegskeidingsprosesse

In opvolgstudies wat Peterson en Zill (1986) en Wallerstein (1984) gedoen het oor

egskeiding, is bevind dat kinders steeds in latere jare die impak daarvan ervaar. Van

die kinders in Wallerstein (1984) se steekproef was 'n derde nog ernstig versteur in
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hulle lewenspatroon en het nog 'n derde steeds sielkundige probleme na vyf jaar

gehad.

2.4.3.1 Geslagsverskille

Etlike vroeëre navorsingsresultate het daarop gedui dat seuns die impak van egskeiding

meer onmiddellik ervaar (Hetherington et a/., 1998; Amato, 1994; Peterson & Zill, 1986).

In sy studie toon Fischer (1999) aan dat beide geslag en ouderdom by kinders belang-

rike veranderlikes is. Volgens Fischer hanteer seuns egskeiding moeiliker en toon hulle

meer aggressie as dogters.

As verklaring is aangedui dat ouers meer geneig was om in die teenwoordigheid van

seuns hulle konflik teenoor mekaar te wys. Seuns was ook vir langer tydperke teen-

woordig in die konfliksituasies tussen die volwassenes as dogters. Peterson en Zill

(1986) bevind byvoorbeeld dat gedrag by seuns na egskeiding ondergekontroleerd is en

by dogters oorgekontroleerd. By seuns wat 'n goeie verhouding met slegs hulle vaders

het is hoër tellings van impulsiewe en hiperaktiewe gedrag gevind, en by dogters wat 'n

goeie verhouding met slegs hulle vaders het is aanduidings van antisosiale en impul-

siewe/hiperaktiewe gedrag gevind. In 'n studie van Japel et al. (1999) is dogters uit eg-

skeidingsgesinne vergelyk met dogters uit intakte gesinne. Daar is bevind dat dogters

van ses tot nege jaar oud (wie se ouers geskei het toe hulle kleuters was) op statisties

beduidende vlak meer steurende gedrag toon waar die moeder beheer en toesig gehad

het. Eksternaliserende gedrag, soos die toon van aggressie en angstigheid, het ook

beduidend verskil.

Dit is welopmerklik dat in die meta-analises van Amato (2001), Hetherington et al.

(1998), Amato (1994) en Amato en Keith (1991) die geslagsverskil nie so sterk voor-

gekom het nie. Die genoemde meta-analises kon net bevind dat aanduidings bestaan

dat seuns meer deur egskeiding geaffekteer word as dogters. Een van die verklarings

hiervoor is die neiging dat die beheer-en-toesigouer dikwels die moederfiguur is. Dit

kan wees dat seuns in terme hiervan 'n moeiliker emosionele aanpassing ondergaan as

dogters.
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2.4.3.2 Hantering van skuldgevoelens

Kinders kan voel dat hulle verantwoordelik is vir hulle ouers se konflik oor opvee-

dingspraktyke, en dit kan lei tot skuldgevoelens (Kurtz, 1996). Omdat die kind in sy

middelkinderjare meer aangewese is op ouers se leiding, toesig en ondersteuning, is

die potensiaal van meningsverskille tussen ouers hieroor baie groot. Kinders kan

bewus daarvan wees dat daar oor hulle gestry word en hulle kan hulself blameer vir die

konflik en die gepaardgaande egskeiding. Francke (1983) wys daarop dat die kind

verskeurd is ten opsigte van die hantering van sy eie emosies en die emosies van die

twee versorgingsfigure in sy lewe. Verder kan hulle skuldgevoelens ervaar vanweë die

feit dat hulle bewus is van negatiewe gevoelens wat hulle teenoor een van die ouers

koester. 'n Kind wat kwaad is vir sy pa kan byvoorbeeld skuldig voeloor die negatiewe

gevoel wat hy teenoor sy vader beleef. Volgens hulle kognitiewe vlak van ontwikkeling

is ouers veronderstelom liefdevolle versorgingsfigure te wees en daarom is die

hantering van negatiewe emosies jeens hulle ouers vir hulle baie moeilik om te hanteer.

Francke (1983) toon verder aan dat die kind ook skuldgevoelens kan ervaar na

aanleiding van die keuses wat hy moet maak ten opsigte van sy ouers. Hierdie aspek

kan 'n baie belangrike rol speel indien daar 'n dispuut oor beheer en toesig en toegang

is en die kind in regsprosesse betrokke gemaak word ten einde 'n ouer aan te wys as

die beheer-en-toesigouer. Fischer (1999) meld tereg dat die kind vasgevang kan word

in lojaliteitskonflikte met die gepaardgaande tekens van 'n skuldervaring.

Francke (1983) toon verder aan dat die kind in die laat middelkinderjare meer in staat is

daartoe om die onderskeid tussen ouer-kind- en ouer-ouerverhoudings raak te sien.

Hulle begin begryp dat konflik nie noodwendig oor hulle gaan nie en onderskei meerten

opsigte van aspekte waarvoor hulle verantwoordelik is, al dan nie.

2.4.3.3 Impak van egskeiding op die gesondheid van die kind

In afdeling 3.2.1 sal daar in diepte gekyk word na verbande tussen egskeiding en

fisieke gesondheid. Navorsing in die psigoneuro-immunologie (PNI), waar die gesond-

heid van kinders uit intakte gesinne met die gesondheid van kinders uit egskeidings-
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gesinne vergelyk word, het bevind dat meer siektes gediagnoseer word by kinders uit

egskeidingsgesinne (Japel et a/., 1999; Van Staden, 1991/2; Wallerstein & Kelly, 1980).

2.4.3.4 Die impak van sosio-ekonomiese gevolge van egskeiding op die kind

Die gemelde meta-analises het reeds aangedui dat die impak van egskeiding verreken

moet word ten opsigte van alle aspekte wat 'n invloed op die kind kan hê. Die siening is

veral van toepassing waar dit die finansiële sy van die huwelik raak: "Money becomes a

multi-used weapon in divorce." (Francke, 1983, p. 76).

Etlike navorsers beklemtoon die feit dat die kind se funksionering baie nou saamhang

met die sosio-ekonomiese omstandighede na die egskeiding voltrek is. In die navorsing

van Amato (2001), Hetherington et al. (1998), Amato (1994) en Amato en Keith (1991)

word die sosio-ekonomiese faktore as een van die belangrikste bepalers van die impak

van egskeiding aangetoon. Die gemelde navorsers is dit eens dat egskeiding in die

meeste gevalle afwaartse sosio-ekonomiese aanpassing vir die enkelouergesin

beteken. In hierdie verband bevind Clarke-Stewart, VandelI, McCartney, Owen en

Booth (2000) dat die enkelouermoeder in staat is om in alle aspekte van die kind se

behoeftes te voorsien, op voorwaarde dat die finansiële aspek stabiel is. Waar die

vaderfiguur saam met die geld uit hulle lewens verdwyn, is dit egter katastrofies. Dit

beteken dus dat basiese behoeftes van die kind ter sprake kom. 'n Vergelyking van

hierdie inligting met die behoeftehiërargie van Maslow (1954) maak dit duidelik dat

hierdie veranderlike verreikende gevolge vir die kind inhou.

Maslow het aangetoon dat daar 'n opeenvolgende hiërargiese patroon van behoeftes

bestaan wat in die mens se lewe baie belangrik is. Dit beteken dat die kind byvoor-

beeld nie sy selfaktualiseringsbehoeftes kan bevredig indien daar nie reeds in die

laerorde-behoeftes voorsien is nie. Maslow se hiërargie van behoeftes kan soos volg

uiteengesit word:

• fisieke en fisiologiese behoeftes (kos, beskutting, pynvoorkoming);

• veiligheid (beskerming teen risiko's en gevaar);
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• liefde en verhoudings (ouers, familie, gesin en vriende);

• agtingsbehoeftes (respek, vertroue in die opinie van andere, selfvertroue, self-

agting en selfaanvaarding) en

• selfaktualisering (ontwikkeling van eie potensiaal en ontdekking van die self).

Sosio-ekonomiese faktore is op die eerste drie vlakke van Maslow se hiërargie, waar-

van die fisieke en fisiologiese behoeftes die eerste is. Hiervolgens kan dit begryp word

dat die kind wat aspireer na selfaktualisering deur egskeiding benadeel kan word indien

die basiese behoeftestruktuur nie aandag kry nie. As gevolg van die finansiële kon-

sekwensies van egskeiding (wat die kostes van regsgedinge insluit) kan die lewens-

patroon van die enkelouergesin benadeel word (Lamb et al., 1997). Dit is by die sosio-

ekonomiese impak van egskeiding wat die noodsaaklikheid van 'n duidelike en presiese

skikkingsooreenkoms tussen die partye baie belangrik is. Navorsing het aangedui dat

die vader met besoekregte die meer stabiele, ekonomiese sekuriteitspersoon is. Daar

is egter ook bevind dat sy finansiële ondersteuning afneem ná die egskeiding (Seltzer,

1991; Teachman, 1991). Waar hy twee gesinne het om te onderhou, sal daar ook ten

gunste van die "nuwe" gesin gekies word (Teachman, 1991). Dit is ook so dat betaling

van onderhoud maar een aspek van finansiële sekuriteit is. Lamb et al. (1997) en

Thompson (1994) beveel aan dat bevredigende inkomstereëlings vir ouers en hulle

kinders nie net onderhoud behels nie, maar ook vir mediese onkoste, voeding, behui-

sing en buitemuurse aktiwiteite voorsiening moet maak. Amato (1993a) wys daarop dat

dit nie noodwendig net die besoeke van die vader is wat van kardinale belang is in die

kinders se ontwikkeling nie, maar ook sy voortgesette finansiële ondersteuning. Waar

vaders hulle verantwoordelikhede nakom, is hoër akademiese prestasie bevind.

'n Klagte van besoekende vaders is dat dispute oor sosio-ekonomiese faktore dikwels

as afpersingsmiddel ten opsigte van toegangsregte deur die moeders gebruik word.

Gevolglik ontvang die vader die boodskap dat alleenlik sy geldelike betrokkenheid

belangrik is, terwyl hy as persoon geamputeer word. Die moeder kan ook moontlik vir

die kinders valse inligting gee oor die werklike vlak van materiële ondersteuning, om

sodoende die kinders van die vader te vervreem. Waar besoekende vaders betrokke
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voel/gemaak word by hulle kinders, besluite oor kinders deel en konflik tussen die

geskeide partye oor kinders min is, is vaders meer bereid tot kontak met en ondersteu-

ning van hulle kinders (Hetherington & Stanley-Hagan, 1999). Dit is juis daarom nodig

dat die omskrywing van die besoekende ouer se regte en betrokkenheid tydens die

egskeiding volledig uitgeklaar word (Burnett, 1996; Thompson, 1994). So word byvoor-

beeld aanbeveel dat die psigososiale welstand (psychosocial wellbeing) van die kinders

ook reëlings insluit wat die verhouding met die besoekende ouer in stand hou en

bevorder (Lamb et ai., 1997). Die klem hoef nie noodwendig op die hoeveelheid tyd

wat die besoekende ouer kry, te val nie, maar op die kwaliteittyd wat saam spandeer

word. Die gewilligheid van die besoekende ouer om die tyd saam met sy/haar kinders

kreatief te gebruik is baie belangrik in hierdie opsig (Hetherington & Stanley-Hagan,

1999; Burnett, 1996).

Die sosio-ekonomiese dispute kan ook die konflik tussen die ouers in stand hou

(Hodges, 1986). Omdat die kinders sentraal kan staan in hierdie konflik sal hulle die

emosionele sowel as finansiële impak daarvan eerste voel, wat weer kan aanleiding

gee tot 'n geweldige lojaliteitskonflik by 'n kind. Hope, Power en Rodgers (1999a) toon

aan dat as gevolg van finansiële oorlewing beheer-en-toesigmoeders beduidend meer

gespanne is as moeders in intakte gesinne. Hierdie aspek het nie net gegaan oor die

bedrag onderhoudsgeld en die gereeldheid van betaling daarvan nie, maar ook oor die

werklikheid van beroepspotensiaal. Dikwels sukkel die beheer-en-toesigmoeder om 'n

betrekking te kry en, afhangende van die ouderdom van die kinders, kan sy nie haar

beroep ontwikkel ter wille van 'n groter inkomste nie. Uiteraard kry sy dus swaar om te

kompeteer met 'n vader wat tydens besoeke die kinders met geskenke, uitstappies en

lekkergoed oorlaai.

Hierdie finansiële impak van egskeiding op die kind kan baie nadelig wees. Hy moet

leer om die verwarrende dubbelboodskappe wat ouers hom oor geld gee, te verwerk.

lndien hy verder as tussenganger moet optree, leer hy van vroegs af hoe om verbaal te

medieer vir geldelike voordele. Die emosioneel sensitiewe kind kan ook skuldgevoe-

lens ontwikkelaar aspekte soos sakgeld, ekstra klasse, bywoning van 'n beter skool,

naskoolse opleiding en buitemuurse bedrywighede. In hierdie gevalle sal die kind ook

begin om sy geldjies vir oorlewing van die enkelouergesin aan te wend (Francke, 1983).
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Vervolgens sal die verskillende konstrukte wat in die studie nagevors gaan word,

bespreek word. Hierdie konstrukte verwys na selfkonsep (2.4.4), lokus van kontrole

(2.4.5), sosiale gedrag (2.4.6) en gedragsimptomatologie (2.4.7).

2.4.4 Die rol van selfkonsep in egskeiding

Die rol van selfkonsep in egskeiding word in die volgende afdelings bespreek met

verwysing na die definisie van die konsep (2.4.4.1), selfagting (2.4.4.2), die selfkonsep

van die kind (2.4.4.3), bronne van die selfkonsep (2.4.4.4), selfkonsep en coping

(2.4.4.5) en die selfkonsep van die kind uit 'n egskeiding (2.4.4.6).

2.4.4.1 Begripsomskrywing

Selfkonsep is 'n bekende term in die sielkunde en is reeds in 1890 deur James gebruik

(Burns, 1979). Dit verteenwoordig die somtotaal van die individu se selfsienings. Dit

sluit die kognitiewe wyse waarop hy inligting van homself en die omgewing versamel,

in. Sy kognitiewe vermoë om inligting te analiseer en te vergelyk, is baie belangrik.

Wanneer daar harmonie is tussen die persoon, sy waarnemings en sy selfsiening, word

die selfkonsep bevestig/uitgebou, maar indien daar diskrepanse is, is die proses

moeiliker. Die selfkonsep word saamgestel uit verskillende bronne en bestaan ook nie

net uit een enkele begrip nie. Dit is 'n versamelnaam vir 'n hele aantal aspekte wat

saam die selfkonsep vorm. Uiteraard kan die impak op een van die aspekte die ander

beïnvloed. Dit kan dus byvoorbeeld gebeur dat die impak van die ouers se egskeiding

'n invloed uitoefen op aspekte van die kind se belewenis van sy selfkonsep. Verder

moet daarvan kennis geneem word dat dit 'n dinamiese konstruk is. Soos wat die

omgewing verander, kan die impak daarvan op die selfkonsep van die persoon ook

verander. Die selfkonsep is onder andere 'n kognitiewe proses wat bestaan uit 'n

individu se denke oor homself (Baumeister, 1997; Osborne, 1996). Volgens Osborne

(1996) bestaan die selfkonsep uit gedrags-, affektiewe en kognitiewe komponente.
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2.4.4.2 Selfagting

Dit is belangrik om die selfkonsep van selfagting te onderskei, aangesien die terme

dikwels verkeerdelik as sinonieme vir mekaar gebruik word. Se/fag/ing verwys na die

wyse waarop die persoon sy selfkonsep evalueer (Geldard & Geldard, 2002; Burns,

1979). In hierdie proses speel emosies en individuele persepsies 'n belangrike rol. 'n

Positiewe selfevaluasie korreleer" met 'n positiewe selfkonsep, terwyl 'n negatiewe

selfevaluasie met 'n swak selfkonsep korreleer. Stenhouse (1994) ondersteun die

standpunt dat selfagting die wyse is waarop 'n persoon sy selfkonsep evalueer, maar

toon dan ook aan dat emosies 'n belangrike komponent van die selfagting is. Verder is

dit belangrik of die kind geliefd en aanvaar voel. In hierdie opsig kan die binding van

die kind met sy primêre versorgers nie onderskat word nie. Stenhouse (1994) meld

verder dat liefde ook respek, kommunikasiepatrone, bereidheid om te luister, vertroue

en luistervermoë insluit. Waar daar 'n gespanne huweliksverhouding is wat op egskei-

ding kan uitloop, verminder die waarskynlikheid dat die primêre versorgers laasgenoem-

de kwaliteite voldoende aan die kind sal demonstreer.

Die standpunt dat emosies 'n rol speel in die mate waarop selfagting beleef word, word

verder deur Katz (1993) beskryf, wat aanvoer dat selfagting 'n "profiel" van emosies

skep wat aan verskillende rolle gekoppel word. Dit lei tot 'n voortdurende affektiewe

belewenis van persoonlike waardes. Uiteraard kan foutiewe waardes lei tot negatiewe

emosies wat in verskillende rolle wat die selfagting vertolk, negatief beleef kan word.

By jong kinders ontwikkel selfagting vanuit emosies soos om geliefd, aanvaar en waar-

devol te voel. Soos wat die kind groter word en deur verskillende psigososiale stadia

gaan, verander die bronne wat die selfagting voed.

Hoewel Tarrant en Gonza (1994), net soos die ander outeurs, ook tussen selfkonsep en

selfagting onderskei, word die interafhanklikheid van die twee aspekte deur hulle

beklemtoon. Die ontwikkeling van beide 'n positiewe selfkonsep en selfagting is baie

belangrik, want dit kan lei tot kinders wat:
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• goed voeloor hulself en daarom goed is vir andere;

• hulself aanvaar en waardeer;

• gelukkig en daarom meer produktief is;

• positiewe verhoudings kan vorm met andere;

• gerespekteerd, waardevol en lewenskragtig voel;

• kreatief en gemotiveerd is om te leer;

• bereid is om aan te hou en doelwitte te bereik;

• eerlik, lojaal en samewerkend is;

• verantwoordelikheid aanvaar;

• copingvaardighede aanleer;

• reëls en beperkings meer geredelik aanvaar;

• verstaan dat teleurstellings deel van die lewe is;

• teleurstellings op 'n positiewe manier kan hanteer en

• die individuele waarde van elke persoon wat hulle ontmoet, besef.

2.4.4.3 Die selfkonsep van die kind

Rogers lewer 'n bydrae tot die selfkonsep in van die eerste werke wat hy geskryf het as

motivering vir sy standpuntinname teen die wyse waarop sielkunde op 'n gegewe tydstip

beoefen is. In een van sy bekendste werke (Rogers, 1957) verwys hy na kernelemente

wat teenwoordig moet wees vir die bestaan van 'n verhouding. Hoewel hy dit ter aanvang

toegepas het op die terapeut-kliëntverhouding, is hierdie kernelemente met verloop van

tyd uitgebrei na sy teorie oor die selfkonsep (Gordon, 1975; Van der Veen, 1970). In

hierdie opsig word die ouer-kindverhouding beklemtoon as 'n basiese komponent vir die

ontwikkeling van die selfkonsep. Daar gaan hieronder kortliks verwys word na die

aktualiseringsneiging, kongruensie teenoor inkongruensie, en onvoorwaardelike, positie-

we aanvaarding.

• Die aktualiseringsneiging
Twee aspekte van ontwikkeling is reeds vanaf geboorte by die kind teenwoordig, naamlik

biologiese en psigologiese ontwikkeling. 'n Aspek van die kind se psigologiese

ontwikkeling verwys na sy inherente aktualiseringsneiging. Hierdie konsep maak voor-
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siening daarvoor dat die mens tot sy eie voordeel kan ontwikkel. Waar daar voor-waar-

des en beperkings op die persoon se lewe gestel word, sal die aktualiseringsneiging

gestrem word. Dit gebeur byvoorbeeld wanneer daar 'n konflik tussen eie waardes en die

omgewing se waardes bestaan. Waar die kind leer om te diskrimineer deur sy eie waar-

des te vorm, kan dit lei tot 'n gevoel van hoë selfwaarde (Meador & Rogers, 1984).

Hierdie voorwaardes vir die lewensbestaan kan strydig wees met sy huidige waardes.

Deur die regte hantering daarvan kan die kind leer om te diskrimineer tussen sy eie en

ander se waardes. 'n Hoë selfwaarde kan hieruit voortvloei.

• Kongruensie/inkongruensie

Waar die kind konflik in homself beleef, bestaan inkongruensie en kan dit aanleiding tot

angs gee. Hoe meer inkongruent hy is, hoe meer disfunksionerend sal die kind wees.

Die ideaal is kongruensie - waar die persoon in harmonie met homself is. Dit beteken dat

die kind vry voel om homselfte wees. Waar die ideale self kongruent is met die werklike

self is daar harmonie (Meador & Rogers, 1984; Rogers, 1957).

• Onvoorwaardelike, positiewe aanvaarding

Rogers (1957) verduidelik dat bogenoemde nie 'n vaste gegewe is nie, maar dat dit op 'n

kontinuum lê. Onvoorwaardelike, positiewe aanvaarding van die kind deur die ouer bete-

ken dat daar geen eise/voorwaardes gestel word vir aanvaarding nie. Hierdeur word 'n

veilige ruimte geskep waarbinne die kind sy aktualiseringspotensiaal kan ontwikkel

(Meador & Rogers, 1984; Rogers, 1957).

Gold en Bacigalupe (1998) asook Hansen en Maynard (1973), verwys na die bydrae

wat Sullivan tot die begrip van die selfkonsep gelewer het. Laasgenoemde het inter-

persoonlike kontak beklemtoon as wyse waarop persoonlikheid (en daarmee saam die

selfkonsep) gevorm word. Ten opsigte van die selfkonsep het Sullivan twee aspekte

beklemtoon, naamlik:

• Personifikasies. Die kind verkry inligting vanaf 'n persoon met wie hy in kontak is

en wat hy stoor vir latere gebruik. Personifikasies ontwikkel deur middel van

sosiale interaksie met verskillende mense in verskillende situasies. Van die
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belangrikste personifikasies wat die kind saamstel vanaf babajare, is die personifi-

kasie oor homself. Hierdie selfsiening kan onderskei word in drie komponente,

naamlik "die goeie ek", "die slegte ek" en "nie ek nie". Met verloop van tyd

ontwikkel die kind deur middel van ervaring in sosiale interaksie 'n selfsiening

waaruit die selfkonsep gevorm word (Gold & Bacigalupe, 1998).

• Die bestaan van 'n "selfsisteem" waarvan die doel is om angs te hanteer. Omdat

die hantering van angs vir die kind onvermydelik is, is Sullivan van mening dat 'n

persoon wat nie oor hierdie selfsisteem beskik om homself in krisisse te help nie,

baie moeilik angs sal kan hanteer. Hierdie selfsisteem word geleer in interpersoon-

like situasies waar die kind leer om angs te minimaliseer ofte vermy. Sulke vermy-

dingsgedrag kan diep ingebed raak met verloop van tyd en is daarom moeilik om

waar te neem of te verander.

Die waarde van Osborne (1996) se bydrae tot die debat oor die selfkonsep is die

chronologiese volgorde wat hy uitstippel wanneer hy die ontwikkeling van die selfkon-

sep beskryf. Osborne verwys na die volgende:

• Hoewel die genetiese element van die selfkonsep reeds vanaf geboorte teenwoor-

dig is, is daar nog nie 'n kognitiewe proses teenwoordig wat die selfkonsep ontwik-

kel nie. Ouers en primêre versorgers speel 'n baie belangrike rol wanneer dit by

hierdie inligting kom. In hierdie proses is die wyse en formaat van binding van kar-

dinale belang.

• Deur middel van evolusionêre kragte differensieer die kind homselftoenemend van

sy omgewing en begin 'n bewustheid ontwikkeloor die unieke wyse waarop hy met

die omgewing in interaksie is. Vir die latere ontwikkeling van die selfkonsep is die

ontwikkeling van gedifferensieerde gedrag met die omgewing uiters belangrik.

• Vir die selfkonsep is die ontwikkeling van selfbewustheid van kardinale belang.

Osborne (1996) beskryf dit aan die hand van die volgende:

o Die aanvanklike proses is wanneer die kind bewus word van wat aanvaarbare/

onaanvaarbare gedrag is. Die kind leer dat hy iets moet bydra tot die skep/in-

standhouding van 'n verhouding.
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o Die bewuswording daarvan dat sekere gedrag positiewer as ander gedrag

beskou word. Die kind raak dus bewus van die konsepte van goeie en swak/

slegte gedrag.

o Die kind begin homself en sy eie gedrag te sien binne die konteks van wat hy

as goed en swak/sleg. Soos wat die kind ouer word, ontwikkel konsekwentheid

in sy gedrag en reaksies.

o As gevolg van bogenoemde proses ontwikkel die kind sekere selfbeeldings.

Hierdie selfbeeldings omvat onveranderlike karaktereienskappe (byvoorbeeld

geslag, ras en liggaamsbou); genetiese aspekte (byvoorbeeld intelligensie,

aggressiwiteit en temperament); omgewingsdeterminante wat positief of

negatief kan wees (byvoorbeeld ouers se sosio-ekonomiese status, intellek-

tuele stimulasie, platteland versus stedelike omgewing, aandag, asook betrok-

kenheid van die ouers by die kind) en die proses van identiteitsonderhandeling

waar die kind besef hy kan nie alles vir almal wees nie.

• Soos die kind se selfkonsep gevestig word, ontwikkel verskillende selfbeeldings na

aanleiding van sy verdere blootstelling aan die omgewing (Harter, 1998). Uiteraard

sal die kind in 'n egskeidingsgesin blootgestel wees aan potensiële selfbeeldings

wat uit die egskeiding voortspruit. Vanuit hierdie selfbeeldings selekteer die kind

een wat die beste op hom van toepassing is. Afhangende van die positiewe

waarde van hierdie selfbeeldings, kan die toepassing daarvan lei tot 'n toename!

afname van 'n gevoel van selfagting.

• Die kind evalueer terugvoer vanuit die omgewing na aanleiding van die vormende

selfbeelding. Osborne (1996) maak gebruik van Festinger se sosiale vergelykings-

teorie om die proses soos volg te verduidelik: lndien objektiewe inligting nie

beskikbaar is nie, sal die kind ander persone gebruik om homself mee te vergelyk.

Hierdie vergelyking kan lei tot konformering (dus aanvaarding van die ander se

waardes) of verwerping (indien die vergelyking nie positief is nie).

'n Baba ontwikkel vanuit 'n ongedifferensieerde self tot 'n unieke persoon. Hierdie

proses word bepaal deur etlike faktore, soos die binding-!skeidingsproses met sekuri-

teitsfigure in sy lewe, biologiese faktore (soos differensiasie van perseptuele vermoëns)



en maatskaplike faktore. Baumeister (1997) beweer dat daar ter aanvang 'n liggaams-

bewustheid bestaan wat stelselmatig uitbrei soos wat daar ryping van sensoriese bane

plaasvind. Soos wat die kleuter in interaksie met sy omgewing is, ontwikkel die

selfkonsep stelselmatig. Eder en Magelsdorf (1997) verwys na vyf basiese stappe in

die ontwikkeling van die selfkonsep in die eerste agt jaar. Dit kom daarop neer dat die

kind in staat is om sy eie metateorie oor homself te hê. In hierdie proses is daar 'n

wedersydse beïnvloeding van die ouer en kind en kan hulle persoonlikhede daardeur

geraak word. Die ouer se persoonlikheid is deel van die kind se ontwikkelingskonteks

en daarom kan die belangrikheid van die ouer nie genoeg beklemtoon word nie. Eder

en Mangelsdorf (1997), asook Katz (1993) dui verder aan dat die standpunte van

Bowlby oor binding 'n belangrike aspek in die vorming van die kind se selfkonsep is en

hulle beklemtoon die belangrikheid van gesonde binding (in baba- en kleuterjare), en in

die besonder gesonde individuasie later van tyd (skooltoetrede). Waar hierdie skeiding

deur middel van gesonde individuasie ontwikkel, dra dit by tot die ontwikkelende

selfkonsep van die kind. Waar ongesonde individuasie ontwikkel of prematuur gefor-

seer word op die kind deur egskeiding, kan dit die kind strem.

In die middelkinderjare is die kind se biologiese ontwikkeling van so 'n aard dat hy in

interaksie met sy omgewing is. Deur middel van taal kan hy sy omgewing hanteer.

Soos wat die kind homself algaande meer as 'n onafhanklike objek waarneem, begin 'n

progressiewe proses van selfbeoordeling. Inligting word vanuit die omgewing op 'n

natuurlike wyse geïnternaliseer. In hierdie proses word 'n indruk gekry van die self in

terme van sy gesin, familie, portuurgroep en die skool. Die mate waartoe 'n kind hom-

self as waardevol beleef, is 'n aanduiding van 'n positiewe/negatiewe selfkonsep (Gel-

dard & Geldard, 2002; Harter, 1998). Deur die internalisering van oormatige negatiewe

kritiek kan die kind 'n selfkonsep ontwikkel wat onderhou word deur vernietigende

selfsienings (Geldard & Geldard, 2002 ).

Die selfkonsep word ter aanvang baie sterk deur die baba se liggaamsbelewenis en sy

binding met sy primêre versorgers bepaal. Soos wat daar ryping plaasvind, word

toenemend gedifferensieer. Die kind leer ook wat goed en sleg is en daardeur begin hy

'n selfagting ontwikkel. 'n Kind se geloof, gedagtes, gesindhede, emosies, gedrag, mo-

tivering, belangstelling en deelname aan aktiwiteite, asook sy verwagtings oor die toe-
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koms sal alles beïnvloed word deur sy selfagting. Verder salook sy vermoë om in

betekenisvolle verhoudings betrokke te raak, afhang van sy selfagting (Geldard &

Geldard, 2002; Harter, 1998).

2.4.4.4 Bronne van die selfkonsep

Dit is insiggewend dat outeurs daarna verwys dat die selfkonsep nie net geneties

bepaal word nie, maar ook vanuit die persoon se interaksie met sy omgewing. Dit kan

gesien word as 'n legkaart wat saamgestel is uit al die verskillende spesifieke kenmerke

wat 'n persoon 'n sekere uniekheid gee (Geldard & Geldard 2002, Stenhouse 1994;

Burns, 1979). Die volgende aspekte word geïdentifiseer, naamlik:

• Gedrag
'n Kind se gedrag (en die terugvoer wat hy daarop kry) vorm 'n belangrike deel van die

selfkonsep. Soos wat die kind terugvoer ontvang vanuit die omgewing oor die mate

waarin hy suksesvol is, sal hy sy gedrag aanpas.

• Intellektuele en skoolstatus

Hierdie proses hang saam met die ryping van die kind se sensoriese en breinstelsels.

Met skooltoetrede word eise aan die intellek gestel wat suksesvol hanteer moet word.

Die mate waarin die kind daarin slaag om hierdie eise te hanteer, sal 'n impak hê op die

verdere belewenis van sy vermoëns. Dit geld verder ook vir die wyse waarop hy in die

skool sal aanpas en gemotiveerd sal wees om betrokke te raak by sy skoolwerk.

• Fisiese voorkoms en karaktertrekke

Dit behels die genetiese komponent van die selfkonsep en is die mate waarin die kind

tevrede is met sy voorkoms wat hy geërf het. McKane (1991) beweer dat dit vir 'n kind

problematies kan wees as hy uit 'n geskeide gesin kom en karaktertrekke en fisiese

eienskappe het van 'n ouer met wie hy nie 'n goeie verhouding het nie. Verder kan die

kind se liggaamsbeeld, gesondheid, geslag en ras ook hier 'n rol speel.
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• Angs
Daar is reeds genoem dat Sullivan aan die hantering van angs 'n belangrike plek toe-

ken in die handhawing van die selfkonsep. Die mate waarin die kind suksesvol is om

die omgewing te hanteer in die afwesigheid van angs, kan aanduidend wees van 'n

selfkonsep wat in staat is om die eise van die omgewing te hanteer.

• Populariteit

Hieronder kan die sosiale komponent van die selfkonsep verstaan word. Dit kan 'n

aanduiding wees van die kind se houding ten opsigte van die gemeenskap se norme en

waardes, sowel as die mate waarin die kind homself positief beleef binne sy sosiale

kring. Die rol wat ouers speel in die aanvanklike ontwikkeling van hierdie sosiale

komponent moet nie onderskat word nie. Aspekte soos toepaslike geslagsrolmodelle,

deelname aan sport en stokperdjies, portuurgroep en portuurgroepwaardes kan ook

hier 'n rol speel.

• Geluk en tevredenheid

Die emosionele onderbou van die kind (wat die emosionele ervarings van gelukkige!

ongelukkige insidente insluit) kan bepalend wees vir die wyse waarop hy funksioneer.

In die ontwikkelingsproses word die kind se selfkonsep uitgebrei deur dinge soos sy

besittings, vriende, waardes en belangrike persone in sy lewe in te sluit. Geldard en

Geldard (2002) en Burns (1979) wys daarop dat groter differensiasie plaasvind met

ouderdomstoename en meer van bogenoemde aspekte 'n rol speel by die kind se

vorming van sy selfkonsep. Soos wat die kind ouer word, sal sosialisering 'n toe-

nemend belangrike rol in sy selfkonsepvorming speel.
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2.4.4.5 Selfkonsep en coping

Coping kan beskryfword as gedrag!'n proses waartydens die kind poog om die eise van

die omgewing te hanteer (Taylor, Peplau & Sears, 2003). Daar is reeds daarop gewys

dat gedrag een van die komponente van die selfkonsep is. Coping is 'n dinamiese

proses wat begin vanaf die oomblik wat die kind 'n waarneming maak, dit interpreteer



deur middel van sy perseptuele prosesse en dan met gedrag daarop respondeer.

Navorsing het bewys dat daar verskillende metodes van coping is wat óf die kind se

selfkonsep sal bevorder óf dit kan benadeel (Taylor et ai., 2003). Voorbeelde van

foutiewe copingmetodes is vermyding, impulsief-uitreagerende gedrag, passief-aggres-

siewe gedrag, impulsief-oorreaktiewe gedrag, onderdrukking en afhanklikheid.

2.4.4.6 Die selfkonsep van die kind uit egskeiding

Daar is aansienlike navorsing gedoen oor die selfkonsep van kinders uit egskeidings-

gesinne. Hierdie navorsers toon deurlopend aan dat kinders uit egskeidingsgesinne

swakker selfkonsepte het (Pike, 2003; Amato, 2001; Bynum & Durm, 1996; Amato,

1994; Fischer, 1999). Van Loggerenberg en Roets (1993) en Steyn (1989) verwys

daarna dat 'n verlaagde selfkonsep nie noodwendig 'n gevolg is van die egskei-

dingsgebeure nie, maar wel van die gevolge van egskeiding. Hulle verwys na die ver-

lies van veilige sosio-ekonomiese omstandighede, swakkerwoonbuurte en die aard van

die enkelouerfiguur se werksverantwoordelikhede. Bynum en Durm (1996) het ook

bevind dat 13-19-jarige kinders nie met verloop van tyd 'n verbeterde selfkonsep getoon

het nie.

Verskeie navorsers het die volgende aspekte belig in hulle navorsing oor selfkonsep en

egskeiding, naamlik:

• Cronje (1997) en Hetherington (1989) verwys na navorsing waarin aangetoon word

dat dit nie noodwendig die egskeiding is wat 'n swak selfkonsep veroorsaak nie,

maar moontlik die vernietigende proses voordat daar tot egskeiding oorgegaan

word.

• Die kind se copingvaardighede kan ook 'n rol speel in die verdere ontwikkeling van

sy selfkonsep. Waar coping minder buigsaam is, sal die kind sukkel om sy selfkon-

sep te ontwikkel (Kurtz, 1996).

• Pagani-Kurtz en Derevensky (1997) toon 'n verband aan tussen kinders se

selfagting en die gereeldheid van die besoekende ouer se besoeke. 'n Beduidende

verband is gevind tussen die lengte van besoeke en 'n positiewe selfagting. Langer
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kontak met kinders deur die besoekende ouers dra by tot die kind se vorming van

selfagting .

• Wallerstein en Kelly (1976) verwys daarna dat die kind se definisie van homself kan

verander by egskeiding. Tot en met die egskeidingsgebeure sien die kind hom

binne 'n spesifieke agtergrond wat aan hom 'n sekere unieke identiteit gee. Hierdie

identiteit kan ook genetiese kenmerke insluit, soos dieselfde fisiologiese voorkoms

as die van sy ouers. By egskeiding kan aspekte waarop die kind voorheen trots

was egter nou vir hom 'n krisis word, en om byvoorbeeld steeds soos Pappa te lyk,

is dan nie meer noodwendig 'n stimulus vir selfontwikkeling nie. Verder kan 'n kind

'n geloofwaardigheidskrisis beleef, omdat hy nou 'n rolmodel het wat nie optree

volgens die verwagtings wat hy van hom het nie (Pike, 2003; Kurtz, 1996).

• McKane (1991) verwys daarna dat oorerflike fisieke eienskappe wat die kind uit 'n

egskeidingsgesin by sy ouers geërf het moontlik vir hom problematies kan word.

Om die naamgenoot van die vader/moeder te wees met dieselfde hare/oë/

temperament word nie noodwendig meer as iets positiefs beskou nie, vanweë

terugvoer uit die omgewing, of vanweë interne selfgesprek.

• Burns (1979) wys daarop dat daar 'n spesifieke verband bestaan tussen die self-

konsep en lokus van kontrole. 'n Persoon wat onveilig voel, 'n gebrek aan self-

agting ervaar en swak gevoelens van selftevredenheid het, behoort meer geori-

ënteerd te wees tot 'n eksterne lokus van kontrole. 'n Persoon met 'n hoë

selfagting en met 'n positiewe gevoel van toereikendheid behoort meer in beheer te

voel van wat hy doen en wat met hom gebeur. Daar is gevind dat mense met 'n

eksterne lokus van kontrole probleme met interpersoonlike verhoudings beleef, 'n

swak selfevaluasie en swak persoonlike aanpassing het. Persone met 'n eksterne

lokus van kontrole toon ook groot verskille tussen die self en ideale self aan en

neem interne kontrole waar as die ideaal. Daar is ook by hulle minder self-

aanvaarding.

• Hormuth (1990) verwys daarna dat die selfkonsep binne die konteks van 'n sosiale

omgewing met sosiale interaksies geskied. Spesifieke sosiale ervarings sal 'n rol

speel in die vorming van die selfkonsep. Hansen en Maynard (1973) ondersteun

hierdie standpunt deur daarop te wys dat ouers, portuurgroep en die kind se skool

'n baie belangrike rol speel in die totstandkoming van sy selfkonsep. Hiermee
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word die veld betree van sosiale ondersteuning, wat ook 'n aspek van die huidige

studie is. Die selfkonsep van 'n kind hang ook nou saam met die bewuswording

van sy sosiale self (perry & Bussey, 1983).

2.4.4.7 Samevatting

In afdeling 2.4.2 is 'n omskrywing gegee van die begrip selfkonsep en is dit onderskei

van selfagting. Daar is daarop gewys dat beide hierdie begrippe van belang is wanneer

die selfkonsep bespreek word. Verder is aangedui dat selfkonsep 'n begrip is wat baie

verskillende komponente het. Hierdie selfkonsep ontwikkel vanaf geboorte op 'n

evolusionêre wyse. Twee teoretici, naamlik Rogers en Sullivan, se bydraes tot die self-

konsep is bespreek. Vir die kind in sy middelkinderjare is dit belangrik om kennis te

neem van die toenemend belangrike rol van die sosiale omgewing. Die selfkonsep kan

bestaan uit byvoorbeeld gedrag, intellektuele en skoolstatus, fisiese voorkoms en ka-

raktertrekke, angs, populariteit en geluk en tevredenheid. Verder is dit duidelik dat die

selfkonsep oorvleuel met twee van die ander aspekte van hierdie studie, naamlik lokus

van kontrole en sosiale ondersteuning. Suksesvolle copingstrategieë kan bydra tot die

verbetering/bevordering van die selfkonsep, terwyl negatiewe strategieë die selfkonsep

kan skaad. Ten slotte is gewys op navorsing oor die selfkonsep van die kind uit 'n

egskeidingsgesin.

Lokus van kontrole sal vervolgens bespreek word.

2.4.5 Die rol van lokus van kontrole by egskeiding

Die rol van lokus van kontrole by egskeiding word in die afdelings hieronder bespreek

deur eerstens 'n definisie van die begrip aan te bied (2.4.5.1) en daarna met verwysing

na lokus van kontrole in gesinne (2.4.5.2) en by kinders wat betrokke is by egskeiding

(2.4.5.3).



2.4.5.1 Begripsomskrywing

Volgens Jonassen en Grabowski (1993) verwys lokus van kontrole na die individu se

siening van waar beheer oor sy lewensgebeure geskied en wie daarvoor verantwoor-

delik is. Lokus van kontrole beskryf die individu se geloof in die oorsaaklikheid van ge-

beure, asook die faktore waaraan hy sy suksesse of mislukkings toeskryf.

Die sosiale leerteorie van Rotter (1966, 1954) staan sentraal in navorsing ten opsigte

van lokus van kontrole. Volgens Rotter word 'n persoon se gedrag voorspel na aan-

leiding van sy waardes, verwagtings en die situasies waarin hy homself bevind. Vir

Rotter is die mate van vryheid waarmee 'n persoon sy gedrag kan bepaal baie be-

langrik. Die mens gebruik sy perseptuele prosesse om sy gedrag waar te neem, dit

kognitief te verwerk en daarna 'n besluit te neem oor wat hy wil doen. Indien 'n persoon

tydens hierdie proses verwag dat hy gaan misluk of gestraf gaan word vir sy gedrag, het

hy min vryheid om sy gedrag te bepaal en gevolglik ook min verwagting om suksesvol

te wees. Dit is hier waar Rotter die begrip lokus van kontrole gebruik: wanneer die

persoon deur sy perseptuele prosesse waarneem dat hy self sy gedrag kan beheer,

word gepraat van 'n interne lokus van kontrole; waar 'n persoon beleef dat hy bloot-

gestel is aan veranderlikes uit die omgewing waaroor hy nie beheer het nie, word van 'n

eksterne lokus van kontrole gepraat (Fogas, Wolchik, Braver, Freedom & Bay 1992;

Lefcourt, 1982; Phares, 1976). Hiervolgens sal 'n persoon byvoorbeeld leer om minder

angstig te wees indien aversiewe stimuli onder sy eie beheer is, maar waar hy beleef

dat hy nie beheer het nie, word sy leervermoë beduidend minder (Phares, 1976).

Volgens Jonassen en Grabowski (1993) sien mense met 'n interne lokus van kontrole

sukses of mislukking as 'n gevolg van eie insette. Sukses is dan die gevolg van werk,

bevoegdheid of vermoë, terwyl mislukking die gevolg is van 'n gebrek daaraan. Mense

met 'n interne lokus van kontrole het 'n gevoel van selfeffektiwiteit wat met die jare

toeneem. In teenstelling daarmee skryf mense met 'n eksterne lokus van kontrole

sukses en mislukkings toe aan eksterne magte en kragte. Hulle sal sukses toeskryf

aan faktore soos die beskikbaarheid van hulp, maklike take, geluk, kans of voorkeur-

behandeling. Mislukking is bad luck, gebrek aan hulp, of onnodig moeilike take. Taylor

et al. (2003) dui verder ook die verband aan tussen lokus van kontrole en 'n geloof in
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selfeffektiwiteil. Selfeffektiwiteit word gesien as die verwagtings wat 'n mens oor jouself

het om sekere take te voltooi. Die vraag of 'n mens 'n spesifieke taak sal aanpak, sal

afhang van sy geloof of dit suksesvol sal wees. Hoe groter 'n mens se geloof in sy

selfeffektiwiteit is (interne lokus van kontrole), hoe groter is die kans dat hy suksesvol

sal wees. Geloof in selfeffektiwiteit is spesifiek en kan beheer word.

Die begrip lokus van kontrole is sedert Rotter se eerste publikasies wyd nagevors en

van toepassing gemaak op verskillende situasies. Van die navorsingsresultate wat deur

Lefcourt (1982) en Phares (1976) gerapporteer word, is veralop kognitiewe prosesse

en persoonlike beheer by kinders van toepassing. Hoewel die begrip lokus van kontrole

nie meer dikwels gebruik word nie, het dit die grondslag gevorm van twee teorieë wat

baie goed nagevors is, naamlik Bandura se teorie oor selfeffektiwiteit en Seligman se

teorie oor aangeleerde hulpeloosheid (Eccles, Roeser, Wigfield & Freedman-Doan,

1999; Eccles, Wigfield & Schiefele, 1998). Beide hierdie begrippe verwys nie net terug

na die lokus van kontrolekonsep nie, maar is ook belangrik in die konteks van die

funksionering van die kind (Bee, 1998). Die bewustheid van hierdie kontrole word

gevorm in die middelkinderjare en vroeë adolessensie as gevolg van die kind se

waarneming van sy eie effektiwiteit, sukses, mislukking en frustrasies in verskillende

situasies.

Waar daar 'n interne lokus van kontrole was, is beter prestasie waargeneem ten opsigte

van die volgende:

• taakgerigtheid;

• verlaagde spanning;

• die navors van inligting om meer effektief te wees;

• die gebruik van verskillende bronne om inligting te bekom;

• aandag, konsentrasie en belangstelling;

• 'n gemotiveerdheid om die doel van 'n saak te begryp en

• die gewilligheid om stappe te doen om iets te doen omtrent persoonlike tekort-

kominge indien die geleentheid hom sou voordoen (Lefcourt, 1982).
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Ten opsigte van persoonlike beheer is die volgende by kinders met 'n interne lokus van

kontrole gevind:

• 'n groter suksesgeoriënteerdheid;

• 'n groter ontevredenheid oor mislukkings;

• 'n groter selfbeheer;

• groepsdruk kan weerstaan word en

• angstigheid en spanning word beter hanteer (Jonassen & Grabowski, 1993).

Phares (1976) toon ook aan dat daar 'n verband is tussen lokus van kontrole en

prestasie. Persone met 'n interne lokus van kontrole is meer gerig op prestasie. Hulle

is realisties met betrekking tot sukses en presteer volgens hulle potensiaal.

Dit is ook belangrik om te weet dat lokus van kontrole op 'n kontinuum verspreid lê en

nie 'n vaste begrip is nie. Jonassen en Grabowski (1993) gebruik die volgende tabel

om dit voor te stel:

Intern Ekstern
Self
Oop en ontvanklik
Hoog op bereiking van doelwitte
Doelgedrewe
Selfversekerd
Sal aanhou
Reflektief
Sal eksperimenteer
Georganiseerd
Verbaal
Analities

Ander
Dogmaties
Laer op bereiking
Vreesvirmislukking
Angstig
Raak gefrusteerd
Impulsief
Versigtig
Aandagafleibaar
Visueel/kinesteties
Globaal

2.4.5.2 Lokus van kontrole in gesinne

In sy navorsing toon Lefcourt (1982) aan dat sekere ouerskapstyle bydra tot die

ontwikkeling van 'n lokus van kontrole. Dit kan aanvaar word dat die kind sy kontrole

stelselmatig ontwikkel vanaf 'n eksterne na 'n interne lokus. Soos wat die kind sy

ontwikkelingstake suksesvol voltooi, sal hierdie sukseservaring bydra tot 'n interne lokus
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van kontrole. Kinders se siening van hulle ouers as beskermend, versorgend, goed-

keurend en aanvaardend kan bydra tot die vorming van 'n interne lokus van kontrole.

Hierin speel 'n deurlopende, positiewe en ondersteunende verhouding tussen ouer en

kind 'n belangrike rol. Kinders met 'n interne lokus van kontrole rapporteer dat hulle

ouers 'n groter positiewe betrokkenheid by hulle het, dat hulle minder verwerping

ervaar, dat daar minder negatiewe beheerstelsels in die huishouding is en dat daar lae

vlakke van inkonsekwente dissipline voorkom. Vaders van kinders wat 'n interne lokus

van kontrole het, is betrokke by hulle kinders, maar minder beskermend as moeders.

Dit kan aanvaar word dat waar 'n egskeiding plaasvind en die vader slegs toegang tot

sy kinders het, dit die kinders se belewenis van sy betrokkenheid negatief sal beïnvloed.

Kinders met 'n interne lokus van kontrole rapporteer emosionele warmte en versorging

in hulle huise. Waar ouerskap as warm, beskermend, positief en versorgend beskryf

word, word dit in verband gebring met kinders wat 'n interne lokus van kontrole het.

Konflik, wat 'n neweproduk van die egskeidingsproses is, kan hierdie belewenis negatief

strem en gevolglik die belewenis van 'n interne lokus van kontrole beïnvloed. By

kinders wat patologiese simptome het, is daar aanduidings dat hulle ouers het wat

koud, verwerpend en negatief is (Phares, 1976). Verder is daar 'n verband bevind

tussen 'n eksterne lokus van kontrole by kinders en inkonsekwente versterkingstrate-

gieë/dissipline in die gesin (Phares, 1976). Phares (1976) toon ook aan dat lokus van

kontrole by kinders 'n verband toon met ouderdom: soos wat 'n kind ouer word en

minder afhanklik van die steunstelsels van sy primêre versorgers is, verskuif sy lokus

van kontrole meer na binne.

Kim, Sandler en Tein (1997) toon verder aan dat vroeë studies oor lokus van kontrole

gebruik gemaak het van 'n bipolêre begrip, naamlik eksterne en interne beheer. Tans

word aanvaar dat hierdie begrip multidimensioneel van aard is. Die multidimensio-

naliteit van hierdie begrip is veral van toepassing ten opsigte van kinders se lokus van

kontrole. Ten minste drie verskillende dimensies word aangetoon, naamlik:

• interne lokus van kontrole;

• eksterne lokus van kontrole en

• 'n area waar die kind nie weet wat die gevolge veroorsaak nie.
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Jonassen en Grabowski (1993) het 'n verband gevind tussen lokus van kontrole en

angshantering. Kinders met 'n eksterne lokus van kontrole is geneig tot groter angstig-

heid.

2.4.5.3 Lokus van kontrole by kinders betrokke by egskeiding

Lokus van kontrole en egskeiding is nie so omvattend nagevors soos die vorige twee

komponente nie, en inligting is veral van toepassing op die onderwyssituasie. Vervol-

gens sal 'n aanduiding gegee word van die lokus van kontrole by kinders uit geskeide

gesinne, met spesifieke verwysing na skoolgedrag (2.4.5.3.1), akademiese prestasie

(2.4.5.3.2) en gesinsfunksionering (2.4.5.3.3).

2.4.5.3.1 Skoolgedrag

In haar studie ten opsigte van kinders uit egskeidingsgesinne toon Cronje (1997) aan

dat al die veranderlikes wat 'n impak op die kind het, in sy skoolgedrag kan manifesteer.

Waar 'n kind nie binne 'n omgewing van ondersteunende, versorgende ouers groot-

word nie, maar blootgestel is aan die eise wat 'n enkelouergesin stel, kan hulle 'n

eksterne lokus van gedrag ontwikkel. Dit beteken dat hulle gedrag daarop gefokus sal

word om die omgewing te hanteer eerder as wat die kind op sy eie interne gedrag sal

ag slaan. Onderwysers sal kinders uit egskeidingsgesinne dus kan beskryf in terme

van die gedrag wat hulle openbaar. Probleme met konsentrasie (in gedagte, onoplet-

tend, rusteloos), sowel as gedragsmatige probleme (hantering van angs, frustrasie en

aggressie) kan voorkom by kinders uit geskeide gesinne. Hierdie probleme kan

eskaleer indien die kind by die skool sosialiseringsprobleme ervaar. Ten opsigte van

hertroue, waar die kind in 'n tweede huwelik moet funksioneer, bevind Peterson en Zill

(1986) en Francke (1983) gedragsprobleme by die skool by beide seuns en dogters.

2.4.5.3.2 Akademiese prestasie

Amato (2001), Japel et al. (1999), Rotenburg et al. (1998), Kurtz (1996), Amato (1994)

en Francke (1983) bevind dat kinders uit egskeidingsgesinne 'n groter risiko loop om



2.4.5.3.3 Gesinsfunksionering

akademies te onderpresteer. Kinders uit geskeide gesinne se lokus van kontrole kan

na die hantering van eksterne frustrasies skuif. Hulle reageer meer op die impulse van

die omgewing en kan daarom moontlik nie in staat wees orn die eise wat skoolwerk aan

hulle stel, te hanteer nie. Vir suksesvolle akademiese prestasie is 'n interne lokus van

kontrole noodsaaklik (Jonassen & Grabowski, 1993). Laerskoolkinders wat deur

egskeiding geraak word, vertoon ook laer kognitiewe en selfeffektiwiteit. Waar moeders

die enkelouer is wat beheer en toesig het, is kinders se skoolprestasie beter as waar

vaders beheer en toesig het. Dit is waarskynlik omdat moeders beter toesighouers is

as vaders. Francke (1983) bevind dat veral seuns geneig is tot onderprestasie. In

navorsing is by Chileense kinders bevind dat kinders uit egskeiding 'n 4,9 keer groter

risiko het om 'n jaar te druip en 'n 7,1 keer groter kans staan om gemiddelde werk met

bepunting van 5,5 (uit 10) en minder te lewer, as wat die geval was by kinders uit

intakte gesinne (Roizblatt, Rivera, Fuchs, Toso, Ossandon & Guelfand, 1997).

Amato en Keith (1991) bevind dat by die verlies van 'n vader deur dood kinders laer

akademiese prestasies lewer as kinders in 'n intakte ouerhuis. By die verlies van 'n

vaderfiguur deur egskeiding presteer kinders egter akadernies beduidend swakker as

kinders uit huisgesinne waar die vader dood is. Verder toon hulle 'n positiewe verband

tussen skoolprestasie en interouerkonflik aan. Kinders se skoolfunksionering verbeter

met verloop van tyd nadat die egskeiding afgehandel is.

Waar bogenoemde navorsing na kinders uit egskeidingsgesinne kyk wat in

enkelouergesinne woon, het Jeynes (1999) navorsing gedoen oor kinders uit egskei-

dingsgesinne wat by geeneen van die twee ouers woon nie. Sy bevinding was dat

hierdie kinders op skool nog swakker presteer as die kinders by enkelouers. Die

waarskynlikheid van swak wiskundige prestasie, of selfs die herhaling van 'n jaar, is

groter by hierdie groep.

Uit die begripsomskrywing blyk dit dat 'n interne lokus van kontrole by die kind daartoe

kan lei dat hy sy gesinsfunksionering' positief beleef. Waar die omgewing daartoe bydra

dat hy sy kontrole kan internaliseer, skep dit die teelaarde vir die ontwikkeling van
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Fogas et al. (1992) toon die volgende in verband met lokus van kontrole aan, naamlik:

positiewe gedrag waarvoor verantwoordelikheid aanvaar word. Egskeiding kan egter

daartoe bydra dat die kind se belewenis van sy gesinsfunksionering negatief geraak

word. Ten opsigte van die impak van egskeiding op die lokus van kontrole by kinders

toon Pryor en Rodgers (2001) die volgende aan, naamlik:

o Kinders beleef hoër vlakke van spanning indien hulle beleef dat gebeure buite hulle

beheer is.

o Waar ouers skei en die kinders in die duister gehou word oorwat gebeur en waarom

dit gebeur, toon kinders hoër vlakke van spanning.

• Waar daar 'n belewenis van interne lokus van kontrole voor die egskeiding was en

kinders bewus was van faktore wat kan lei tot 'n egskeiding, en hulle dus voorbereid

was, was hulle ook meer stabiel.

• Kinders uit egskeidingsgesinne is baie blootgestel aan omgewingsveranderlikes wat

hulle persepsie ten opsigte van beheer aantas.

o Lokus van kontrole speel 'n baie belangrike rol In die aanpassing nadat die

egskeiding afgehandel is.

o Daar is steun vir die hipotese dat 'n toename in negatiewe gebeure tydens

egskeiding die kind se persepsie oor beheer aantas. Omdat egskeidingsverwante

gebeure buite die kind se beheer val, maar sy omgewing ingrypend beïnvloed, kan

die kind die mate wat hy beheer oor sy wêreld het, herevalueer. Dit gebeur dan dat

die kind meer van 'n eksterne lokus van kontrole gebruik maak. Waar die kind

magteloos voel, word van passiewe coping gebruik gemaak, soos die verskuiwing

van blaam, wensdenkery en ignorering/vermyding van probleme.

o Kinders kan gespanne raak, omdat daar tydens die egskeiding verskillende faktore

is wat buite hulle beheer is. Fogas et al. (1992) merk tereg op: "In helping children

to make this discrimination, it is important to point out that children's inability to

control adults' problems is universal rather than personal" (p. 596).

Ten slotte word verwys na die bydrae van Kim et al. (1997), wat die volgende ten

opsigte van die impak van egskeiding op die lokus van kontrole by kinders bevind het:
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• In die kind se waarneming oor positiewe en negatiewe geleenthede gebruik hy 'n

kousale verband tussen goeie en slegte gebeure, waar goeie gebeure verwys na 'n

interne lokus van kontrole en slegte gebeure na 'n eksterne lokus van kontrole.

• Die spanning oor die egskeiding van sy ouers verminder die kind se geloof dat hy sy

omgewing kan hanteer en dit verhoog die potensiaal vir psigologiese disfunk-

sionering.

• Daar bestaan 'n verband tussen die waarneming van spanning by die kind en 'n

belewenis van eksterne lokus van kontrole.

• AI die negatiewe gebeure wat saamhang met 'n egskeiding is verwarrend vir kin-

ders. Daar is toenemende getuienis dat dit lei tot verhoogde disfunksionering.

2.4.5.4 Samevatting

Samevattend kan opgemerk word dat toenemende getuienis bestaan dat lokus van

kontrole 'n belangrike begrip is ten opsigte van die funksionering van die kind. In

hierdie opsig moet kennis geneem word daarvan dat lokus van kontrole multidi-

mensioneel is en deur baie verskillende lewensfaktore bepaal kan word. Duidelike

aanduidings bestaan dat die verskillende faktore in die egskeidingsgebeure die kind se

belewenis van beheer (intern of ekstern) sal bepaal. Dit is dan ook begryplik dat

verskillende navorsers beweer dat kinders uit egskeidingsgesinne geneig is tot 'n

eksterne lokus van kontrole. Die gebrek in laasgenoemde studies is dat hulle melding

maak van 'n verlaagde lokus van kontrole, maar dit nie verder verduidelik nie (Amato,

2001; Pryor & Rodgers, 2001; Hetherington & Stanley-Hagan, 1999; Hetherington et a/.,

1998; Amato & Keith, 1991; Amato, 1993a). Baumeister (1997) se verwysing na die

verband tussen selfagting en eksternaliserende gedrag (eksterne lokus van kontrole) is

egter belangrik. Mense met 'n lae selfagting sal vatbaarder vir beïnvloeding en mis-

lukking wees en sal mislukking swak hanteer en meer krities ten opsigte van ander

wees (Harter, 1983).
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2.4.6 Sosiale ondersteuning

2.4.6.1 Inleiding

Sosiale ondersteuning verwys na die wyse waarop die kind ondersteuning uit sy

omgewing beleef. Die oorsprong van hierdie proses word gevind in die mate waarin die

kind sy omgewing leer ken het deur middel van verskillende bindingsfigure. Hiermee

word die terrein van die gehegtheidsteorieë betree. Vanaf die bekende eksperiment

van Lorentz met ganseiers (waarmee hy wou aantoon dat daar van geboorte af 'n

proses aan die gang is waar 'n sekere stempelop die "kind" afgedruk word), tot met die

teorie van Bowlby word die belangrikheid van die bindingsproses beklemtoon (Bugental

& Goodnow, 1998; Barnes, 1995). Die bindingsteorieë veronderstel 'n sekere

fisiologiese rypingsproses by die baba (en later die kind), om hom in staat te stelom

deur middel van kognitiewe prosesse te kan bind. Van die bekendste teoretici en hulle

bevindinge oor binding is die volgende:

• Harlow se sosiale leerteorie. In sy klassieke eksperimente met apies wou Harlow

demonstreer dat apies die moederfiguur verkies wat vertroosting, warmte en sagt-

heid verskaf. Apies wat op hierdie wyse gekoester is, het ook die minste afwykings

getoon (Bee, 1998; Fong & Resnick, 1986; Helms & Turner, 1981).

o Bowlby verduidelik dat die baba in staat is om met sy primêre versorgingsfigure te

bind en dan evolusionêr ander figure in sy lewe in te sluit. Soos die kind eksplo-

reer, word 'n balans tussen binding en afstand gevind. Met selfvertroue begin die

kind uitreik om ander in sy binnekring in te sluit. Bowlby is van mening dat die kind

aan die einde van twee jaar duidelike binding met sy ouers gevorm het en dan na

die omgewing kan uit beweeg. Waar die bindingsproses belemmer word deur

trauma, manifesteer vrese en angste, waarvan skeidingsangs die bekendste is

(Barnes, 1995; Garbarino, 1992). Vir die vroeëre kinderjare toon Bowlby aan dat

die selfagting en die kwaliteit van bindingsfigure baie belangrik is vir sosialisering

(Katz 1993). Die binding met primêre figure skep die basis van waaruit die kind se

eie selfkonsep begin om te differensieer. Primêre versorgingsfigure moet dus in 'n
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optimale mate voorsien in dinge soos aanvaarding, affeksie, beheer en kontrole en .

hoë verwagtings.

Hierdie band tussen die primêre versorger(s) van die kind en sy latere sosialisering

word verder deur Coble, Gantt en Mallinckrodt (1996), Bretherton, Walsh en Lependorf,

(1996) asook Garbarino (1992) verduidelik deur die koppeling wat hulle maak tussen

die attachment-teorieë en sosiale ondersteuning. Vanaf die binding met die moeder brei

die kind sy sosialisering uit na ander figure. Die sekuriteit van bindingsfigure help die

kind ontwikkel (deurdat hulle byvoorbeeld bewus kan wees van die ouer se steun-

steiseis). Dit is vir kinders noodsaaklik om van sosiale ondersteuning te leer. Hoewel

dit nie die fokus van hierdie navorsing is nie, moet dit in ook gedagte gehou word dat

die ontwikkeling van sosiale ondersteuning ook verband hou met die kind se morele

ontwikkeling (Zahn-Waxler & Smith, 1992). Coble et al. (1996) verduidelik drie aspekte

nodig is vir die kind om sosiale ondersteuning te ontwikkel, naamlik die vermoë om

emosioneel intieme verhoudings te vorm, persoonlikheidstrekke en pro-sosiale oortui-

gings (byvoorbeeld dat iemand verdien om gehelp te word).

Gold en Bacigalupe (1998) toon aan dat Sullivan in sy persoonlikheidsteorie baie

aandag aan sosialisering gegee het. Hiervolgens onderskei Sullivan tussen die vol-

gende:

• Die kinderjare, waar die kind met die aanleer van taal baie meer toeganklik is vir

sosiale invloede. Tydens hierdie jare word die begrippe wederkerige emosie en

wederkerige motivering belangrik. 'n Toenemende aktiewe rol van sosialisering

word van die kind verwag, eers deur die moeder, maar progressief ook deur ander

familielede. Die kring word ook nou wyer gespan soos wat sosiale kontak met

ander toeneem.

• Die middelkinderjare, wat saamhang met skooltoetrede. Hier ontwikkel die behoef-

te om met die portuurgroep interaksie te hê. In hierdie fase word kompetisie en die

vermoë om kompromieë te sluit, aangeleer.



Sosiale ondersteuning word in die volgende afdelings ondersoek ten opsigte van die

komponente van sosiale ondersteuning (2.4.6.2), sosialisering, selfkonsep en coping

(2.4.6.3) en sosiale ondersteuning by kinders uit geskeide gesinne (2.4.6.4).

• Die pre-adolessente jare, waar daar 'n wegbeweging is van 'n preokkupasie met die

self na die bewuswording van die behoeftes van ander, en veral van goeie vriende.

Die beklemtoning van persoonlike waarde speel hier 'n belangrike rol.

• Die vroeë adolessente jare, wat die betreding van seksualiteit en verhoudings met

die teenoorgestelde geslag behels.

• Die laat adolessente jare, waarin die kind 'n fase bereik waarin hy sy voorkeure ten

opsigte van sy seksuele identiteit vestig. Hiermee saam gaan rypheid/groei na

volwassenheid.

2.4.6.2 Komponente van sosiale ondersteuning

Uit die literatuur blyk dit dat daar drie komponente van sosiale ondersteuning is wat

vir die kind belangrik is, naamlik ondersteuning deur:

• die ouer;

• die portuurgroep en

• die onderwyser en ander betekenisvolle persone.
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2.4.6.2.1 Ondersteuning deur die ouer

Die kind se sosiale ontwikkeling geskied binne 'n spesifieke konteks wat die kind kan

ondersteun of afbreek. Waar die aanvanklike sisteem wat ondersteuning bepaal die

kind se kerngesin en primêre versorgers is, brei dit progressief uit om ander persone in

te sluit, byvoorbeeld 'n sosiale portuurgroep en medeskoliere (Hansen & Maynard,

1973). Binne die gesin is die sosiale rolle van gesinslede baie belangrik (Perry &

Bussey, 1984). Waar die kind beleef dat die ondersteuning wat hy van sy ouers kry

optimaal is, sal hy ook veilig voel om uit te reik na nuwe verhoudings buite die gesin.

Die rol van affeksie in sosialisering moet ook nie onderskat word nie. Waar ouers
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emosioneel betrokke is by die kind deur middel van supervisie, advisering en model-

lering sal dit die kind help om interaksionele style aan te leer wat hom later in sy verdere

sosialisering sal steun (Parke & O'Neil, 2000). Daarom moet die fokus nie net op die

bestaan van verskillende ondersteuningskanale binne die gesin geplaas word nie, maar

ook op die spesifieke waarde van die verskillende bande (Bugental & Goodnow, 1998;

Pierce, Sarason, Sarason, Joseph, & Henderson,1996).

2.4.6.2.2 Ondersteuning deur die portuurgroep

Een van die mens se sterk punte is sy vermoë om te kan sosialiseer. Die kind in sy

middelkinderjare begin die waarde aanleer van sosialisering op meer vlakke as net dié

van sy primêre versorgers. Die portuurgroep word vir hom al hoe belangriker en daarom

brei hy sy kontak na hulle uit (Bee, 1998; Hartrup, 1992). In hierdie opsig kan die

belangrikheid van ondersteunende omgewings nouliks onderskat word (Cantor, 2003;

Hart et a/., 2003). Soos wat die kind leer om te individualiseer weg van sy primêre

versorgers, kan hy die aandag begin fokus op die volgende konsentriese sirkel in terme

van sosialisering, naamlik sy portuurgroep. Perry en Bussey (1984) verwys na die

bekende Harlow-eksperimente wat met apies ten opsigte van sosialisering gedoen is.

Baba-apies begin na verloop van tyd in mekaar belangstel en saamspeel, nadat 'n sterk

genoeg band met die primêre figuur gevorm is.

Sosialisering met die portuurgroep leer en berei die kind voor vir lewenseise op maniere

wat ouers dit nie kan doen nie. Deur middel van die portuurgroep leer die kind aspekte

van menslike gedrag aan, soos hoe om:

• te domineer;

• te beskerm;

• verantwoordelikheid te aanvaar;

• wedersyds betrokke te wees;

• ander se standpunte te verdra en

• realisties te word ten opsigte van eie vermoëns en persoonlike bevoegdhede (Perry

& Bussey, 1984).



Verder moet die interafhanklikheidsteorie in gedagte gehou word, wat aandui dat

ondersteuning volgens 'n koste-en-beloningstruktuur geskied. Groepe is nie totaal

ongedifferensieer nie - daar heers sekere sosiale norme en rolle wat 'n impak op die

individu het en dit bepaal die spesifieke wyse van ondersteuning (Taylor et al., 2003).

Taylor et al. (2003) kom voorts tot die gevolgtrekking dat alle verhoudings deur drie

eienskappe gekenmerk word, naamlik:

• gereelde interaksie oor 'n tydperk heen;

• verskillende gebeure of aktiwiteite wat plaasvind en

• 'n sterk wedersydse invloed tussen die twee persone/partye.

In 'n studie van Parker en Asher (1993) word aangetoon dat alle kinders vriendskaps-

bande smee; ook die groep kinders wat minder aanvaar word. Hulle beskryf verder die

noodsaaklikheid van vriendskappe vir kinders in hulle middelkinderjare. In hulle

ondersoek het hulle twee groepe kinders geselekteer wat verskil ten opsigte van

aanvaarding deur hulle groep (een groep was dus meer populêr, terwyl die ander groep

minder aanvaar is). Daar is 'n verskil bevind in die kwaliteit van vriendskappe wat

gesluit is, naamlik dat die kwaliteit van vriendskappe ook swakker was by die kinders

wat minder aanvaar is.

Ten opsigte van sosiale ondersteuning beklemtoon Gottlieb (1988), Cohen en Wills

(1985) en Heller (1979) die belangrikheid van die sogenaamde bufferteorieë. Laasge-

noemde dui aan dat sosiale ondersteuning die mens kan beskerm teen die emosionele

impak van moeilike lewensgebeure. Heller toon aan dat vyf aspekte van belang is vir

sosiale ondersteuning, naamlik:

• die verhouding tussen die individu en diegene wat ondersteun (aspekte soos

wederkerigheid, verwagtinge, eise);

• die gedrag van die persoon wat sosiale ondersteuning gee;

• die persoonlikheidskenmerke van diegene wat bereid is om sosiale ondersteuning

te ontvang;
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• die vaardighede wat nodig is om ondersteunende verhoudings te ontwikkel en te

handhaafen

• strukture in die omgewing wat kan bydra tot die vestiging van ondersteunende

verhoudings.

2.4.6.2.3 Ondersteuning deur die onderwyser en ander betekenisvolle figure

Die kind in sy middelkinderjare word nie net blootgestel aan sosialisering met sy por-

tuurgroep nie, maar beleef ook die toetrede tot 'n meer formele skoolsituasie waar die

kind gekonfronteer word met die vorming van verhoudings met outoriteitsfigure.

Hiervan is die onderwyser een van die belangrikste (Minuchin & Shapiro, 1983). Verder

beteken skooltoetrede dat die kind ten opsigte van die ontwikkeling van sy intellektuele

vermoëns erkenning begin kry. Die skool speel 'n belangrike rol in die ontwikkeling van

die kind se selfagting. By die skool bevind die kind hom in verskeie situasies waarin hy

terugvoer ontvang vir sy optrede. Die rol van die onderwyser in hierdie proses is van

kardinale belang. Onderwysers speel 'n belangrike rol in die wyse waarop terugvoer

aan die kind gegee word (Eccles et al., 1999; Minuchin & Shapiro, 1983).

Kail en Cavanaugh (1996) dui aan dat die onderwyser op verskillende wyses by die kind

betrokke kan wees. Hierdie betrokkenheid kan op 'n kontinuum voorgestel word van

formeellgedistansieerd tot informeel/vervlegd. Waar die onderwyser die kind op 'n

optimale wyse stimuleer, dra dit by tot verdere vorming van die kind se sosiale en intel-

lektuele vaardighede. Verder moet in gedagte gehou word dat die verwagtings van

kind-onderwyser en onderwyser-kind van mekaar kan verskil. Die kind in sy middel-

kinderjare kan ter aanvang 'n korrelasie sien tussen die onderwyser en sy ouer.

Aanvanklike verwagtings van aandag en betrokkenheid sou dus dieselfde wees. Dit

geld ook na die negatiewe kant. Waar die kind in sy middelkinderjare uit 'n gesin kom

waar 'n ouer onbetrokke is, konflik hoogty vier en ongesonde spanningshanteringsteg-

nieke toegepas word, kan dit die verhouding met die onderwyser strem. So 'n kind sal

uiteraard meer gedragsmodifikasie nodig hê, wat die verhouding met die onderwyser

nog verder kan strem. Waar die onderwyser meer tyd aan gedragsregulering by die

kind moet spandeer, is daar minder tyd beskikbaar vir ander komponente van die



2.4.6.3 Sosialisering, selfkonsep en coping

opvoedkundige proses. Kail en Cavanaugh (1996) verwys ook na navorsing wat toon

dat daar ook 'n verband bestaan tussen kinders wat presteer en die hoeveelheid aan-

dag wat hulle van hulle onderwyser kry. Hoe beter hulle presteer, hoe meer aandag kry

hulle.

Duck (1983) dui reeds vroeg in sy literatuurstudies aan dat vriendskap en die ontwik-

keling van die kind se selfkonsep hand aan hand geskied. Waar dit gebeur dat 'n kind

nie homself aanvaar nie, sal hy dit moeilik vind om vriendskappe te hanteer. Dit

beteken dat die kind moet leer wat selfaanvaarding is. Dit geskied deur middel van

vroeë interaksie met sy ouers. Net so word selfagting aanvanklik gebou deur interaksie

met ouers. Daarna bou sosiale ervarings met vriende die selfkonsep en selfagting

verder uit. Deur middel van spel leer die kind wat sosiale verhoudings is en walter

waardes hy wil internaliseer. Op ongeveer sesjarige ouderdom begin die kind besef dat

daar wederkerigheid in verhoudings is.

Gotlieb (1988) wys ook op die verband aan tussen sosiale ondersteuning en coping, in

die sin dat sosiale ondersteuning onder andere kan help om die copingstyle van die

kind te verbeter. Verder kan dit help om die kind se gesondheid en moraal in stand te

hou. Insiggewende navorsing van Franco en Levilt (1998) dui 'n verband aan tussen

die gesin, portuurgroep en selfkonsep. Hulle beweer voorts dat ouers emosionele se-

kuriteit verskaf, rolmodelle is vir interpersoonlike kontak en 'n aktiewe rol speel om

kinders se sosiale lewe te ontwerp en aan hulle leiding te gee. Dit lei daartoe dat hulle

nie net kinders se sosiale ondersteuningsnetwerke help ontwikkel nie, maar ook 'n

belangrike bydrae lewer tot die kinders se selfagting. Hulle het verder bevind dat die

kwaliteit van vriendskappe (buiten dié van die gesin en ouers) bydra tot die kind se

selfagting. Hulle beweer die volgende:
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• In die nabyheid van vriende en die gesin kan die kind hulp ontvang en aanvaarding

ervaar.



• Die manier waarop die kind homself evalueer, korreleer met ander se reaksies ten

opsigte van sy optrede.

• Positiewe verhoudings met vriende help die kind om homself as bevoeg en waar-

devol te beleef.

2.4.6.4 Sosiale ondersteuning by kinders uit geskeide gesinne

Cowen, Pedro-Carroll en Alpert-Gillis (1990) het kinders se persepsie van ondersteu-

ning na egskeiding getoets. Hulle het bevind dat egskeiding 'n impak het op die kind se

sosiale ondersteuningsnetwerk. Kinders uit egskeidingsgesinne het kleiner ondersteu-

ningsisteme. Hulle bevind dat die beskikbaarheid van ondersteuning binne en buite die

kind se familie 'n positiewe verband met die kind se aanpassing toon. Waar die kinders

'n persepsie het dat hulle ondersteun word, het hulle laer tellings aangeteken op skale

van postegskeidingsprobleme soos angs en bekommernis en het hulle 'n hoër graad

van ontvanklikheid getoon. Hierdie ondersteuning verwys na die beskikbaarheid van

sosiale ondersteuningsbronne wat binne die groterfamilie of portuurgroep kan bestaan.

Daar is reeds verwys na die navorsing van Hetherington et al. (1998), Amato (1994), en

Amato en Keith (1991), wat aantoon dat een van die subkomponente in hulle meta-

analises gesinsverhoudings is. Hieronderword die unieke samestelling van die gesin,

die verskillende rolle waarin elke gesinslid funksioneer en die rolmodelle wat tot die kind

se beskikking is, aangespreek .. Hoewel die kerngesin en sy funksionering sentraal

staan in die kind se lewe, kan sistemies aangetoon word dat die ander sosiale inter-

aksies wat hy beleef soos konsentriese sirkels vanaf die kerngesin beweeg. Verder

verwys Kurtz (1996) daarna dat die kind se persepsie van die gesin se funksionering 'n

impak het op sy sosiale aanpassing. Amato (1994) toon ook aan dat meer sosiale

probleme en problematiese verhoudings met die ouers kan voorkom na egskeiding.

Hierdie verhoudingsprobleme is nie noodwendig net met die ouers nie, maar kan ook

ander verhoudings insluit (Amato, 2001). Die mening van Wakeford (2001) ten opsigte

van die verskillende egskeidingsindrome, naamlik dat dit veral die kind is wat vatbaar/

beïnvloedbaar/manipuleerbaar is om aan die spel van die ouer deel te neem, moet nie

gering geskat word nie. Vervolgens sal gekyk word na die impak van egskeiding op die
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2.4.6.4.1 Ouers se hantering van konflik na egskeiding

verskillende verhoudings waarby die kind betrokke is.

Skrywers soos Pryor en Rodgers (2001) en Amato (1994) is dit eens dat die

teenwoordigheid van konflik in die gesin die kwaliteit van verhoudings bepaal. So kan

die kind se interpretasie van konflik verband hou met die vrees van verwerping (Lutzke,

Wolchik & Braver, 1996). Daar word veral verwys na die wyse waarop ouers konflik

hanteer ten opsigte van hulle huweliksverhouding en die ontbinding daarvan, eenstem-

mige beslissings (al dan nie) wat oor die kinders geneem word, sowel as besluite oor

verdere finansiële voortbestaan. Die hantering van interouerkonflik word as een van die

belangrikste voorspellers van die kind se aanpassing na die egskeiding beskou (Amato

& Booth, 1996; Lutzke et al., 1996). Wanneer egskeiding harmonieus verloop, is kin-

ders se aanpassing daarna dieselfde as kinders uit intakte gesinne s'n (Hetherington &

Stanley-Hagan, 1999). Waar kinders in die proses van konflik ingespan word om as

tussengangerop te tree, word die effek op die kind ernstiger. Die kind kan byvoorbeeld

op die volgende wyses gebruik word:

• as stilswyende betrokkene (met die oog op gebruik van getuienis later);

• as passiewe wapen teen die ander ouer;

• as kommunikasiekanaal ten einde konflik aan te spreek;

• as deelnemer in die konflik met die oog daarop om getuienis in te samel;
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• as "spioen" en

• as kommunikeerder van dreigemente of beledigings.

Amato (2001) toon aan dat ernstige konflik in 'n huwelik só ongesond kan wees dat dit

vir kinders beter is indien die ouers eerder skei. Hy sê egter ook dat kinders geskok

reageer waar 'n huwelik goed funksionerend is met min overte konflik en ouers ten

spyte daarvan aankondig dat hulle gaan skei. Kinders sien egskeiding dan as

onverwags en onverstaanbaar. Waar kinders blootgestel word aan vyandigheid tussen

die ouers kan hulle met negatiewe emosies soos vrees of woe de reageer. Dit kan ook

gebeur dat kinders betrek word by die konflik en gedwing word om keuses uit te oefen.



Die kind se belewenis van aggressie kan verhoog waar ouers sekere gedrag ten

opsigte van konflikhantering aan die kind modelleer (Amato 1993a).

Tydens die egskeidingsproses word die kind gedwing om sekere keuses te maak - dit

plaas geweldige emosionele druk op hom en veroorsaak innerlike konflik. Hy sal hierdie

konflik probeer vermy, maar kan negatiewe emosies soos aggressie en woede toon juis

as gevolg van die konflik (Pryor & Rodgers, 2001). Aan die ander kant is dit ook so dat

'n afname van konflik na egskeiding in werklikheid vir die kind stabilisering beteken. Dit

skep die geleentheid dat die vrede herstel word.

2.4.6.4.2 Gesinstruktuur

Pryor en Rodgers (2001) toon aan dat die kind in sy middelkinderjare 'n gesin sien in

terme van 'n biologiese vader en biologiese moeder met sy sibbe. Indien daar versor-

gende grootouerfigure is, sal hy hulle ook insluit. Met egskeiding word hierdie siening

vernietig en moet die kind sy gesinsverhoudings ingrypend herdefinieer. Waar die kind

voorheen sekere definisies en rolle aan die gesinslede toegeken het, moet dit

hersaamgestel word in 'n poging om die verlore rolle te herwin. Dit gebeur ongelukkig

dat die kind van die definisies moet prysgee sonder dat dit kwalitatief vervang word.

Dreman en Ronen-Ellav (1997) toon aan dat twee veranderlikes in terme van gesins-

funksionering bepalend kan wees tydens egskeiding, naamlik kohesie en die aanpas-

singsvermoë van die gesin. Waar hierdie twee veranderlikes sterk teenwoordig is, word

die minste konflik gerapporteer. Sommige skrywers verwys ook na die sogenaamde

sleeper effect, waar die effek van die verlies aan 'n kerngesinstruktuur nie altyd dadelik

na vore tree nie, maar soms eers later in die kind se lewe (Pryor & Rodgers, 2001). In

haar studie verwys Cronje (1997) na twee aspekte van ouerskap wat vir die kind

belangrik is, naamlik:
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• ouerskapsvaardighede en

• tydsbesteding van die ouer met die kind. Albei ouers kan so vasgevang word in

hulle individuele hantering van die eise wat die egskeiding aan hulle stel, dat nie

genoegsame tyd saam met die kind spandeer word nie.



2.4.6.4.3 Verhouding met die ouers

'n Belangrike aspek van gesinstruktuur en -funksionering wat by egskeiding verwarring

kan veroorsaak, is ouerleiding en -opvoedingspraktyke. Waar daar in die verlede vanuit

'n gesamentlike gesinstruktuur opgetree is, kom die moontlike veranderlikes by van

twee onafhanklike strukture, sowel as ander volwassenes (stiefouers) en kinders (stief-

broers en -susters). Waar daar onsekerheid is oor ouerskapstyle en dissiplinestrukture

kan dit verwag word dat die kind onseker sal raak en vae/ongedefinieerde grense sal

toets. Egskeiding tap by geleentheid ook soveel energie van die volwassenes dat hulle

bloot nie meer ouerleidingsbeginsels met hulle kinders toepas nie, met die gevolglike

disfunksionering. In belang van die psigologiese funksionering van die kind moet die

beheer-en-toesigouer so gou en so goed as moontlik aanpas in die postegskeidings-

fase (Kalter, 1987).

Waar beide ouers (indien hulle psigologies gesond is) by hulle kinders betrokke kan

wees, sal die prognose vir kinders uiteraard baie beter wees (Peterson & Zill, 1986).

Positiewe resultate vir die kind word op vlakke soos skoolprestasie, sielkundige

aanpassing, 'n positiewe selfkonsep en sosiale bevoegdheid gerapporteer (Amato,

1993a). Waar beide ouers voortgesette betrokkenheid handhaaf by die kontrole en

toesig van kinders sal dit vir die kinders voordelig wees (Maccoby & Martin, 1983;

Rollins & Thomas, 1979).

Kinders se belewenis van die permanensie van gesinsverhoudings word ingrypend

aangetas deur egskeiding (Shaw, 1991). Een van die enkele vaste ankers van 'n kind,

naamlik die kerngesin, word daardeur vernietig. Verder moet die kind die waarde van 'n

gesin vir homself vervang met alternatiewe waardes. In hierdie proses speel die

verhouding wat die kind met sy ouers handhaaf 'n belangrike rol. Waar kommunikasie

met die ouer baie positief deur die kind beleef word, kan dit nou verander na

patologiese kommunikasie. Kinders kan in die middel van kommunikasie vasgevang

word waar ouers van hulle partydigheid verlang. So is byvoorbeeld bevind dat moeders

hoë vlakke van aanvaarding en kwaliteit van kommunikasie met haar kinders kan

rappor-teer, terwyl dit vanuit die kind se oogpunt nie so is nie. Dit kan te wyte wees aan
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haar kommunikasie met die kinders oor hulle vader en haar onverwerkte gevoelens oor

die egskeiding (Lutzke et a/., 1996). Dit is dus belangrik om kennis te neem van die

impak van sekere psigopatologiese materiaal waarin die kind vasgevang kan word,

byvoor -beeld:

• Simbiotiese verhoudings (Satir, 1972).

• Psigopatologie by die ouer (sien afdeling 3.2.3).

• Die kind kan beleef dat die ouer as gevolg van die egskeiding negatief verander het.

Afhangende van die metodes en wyses waarop die ouer die egskeiding hanteer,

word die beeld van ouerwees vir die kind aangetas (Hetherington et a/., 1998).

• Die tipe en aard van prosedures wat tydens die egskeiding gebruik is, in die beson-

der die beslissings oor beheer en toesig en toegang.

Etlike basiese verwagtings wat die kind ten opsigte van gesinsfunksionering het, word

met egskeiding in die gevaar gestel. Basiese verwagtings ten opsigte van beginsels

soos liefde, lojaliteit, permanensie van verhoudings, sekuriteit, versorging en die voor-

spelbaarheid van beslissings (ma en pa kan nou verskil) word nou relatief, aangesien

die kind nie meer 'n objektiewe maatstaf hiervoor het nie.

Vervolgens sal aandag gegee word aan die toesighoudende en besoekende ouer as-

ook die vader en moeder. Hierdie indeling het belangrik geword, aangesien daar

veranderlikes is wat verband hou met die juridiese beslissings in terme van beheer en

toesig en toegang. Daar is egter ook veranderlikes wat verband hou met die vader- en

moederbeeld wat die kind het. Dit is verder belangrik om die inhoud van hierdie

paragraaf in samehang met par. 3.2.6 te lees, waar daar reeds aandag aan sommige

van die prosesse gegee is.

Die verhouding met die ouers word hiernaas bespreek deur aandag te gee aan die kind

se verhouding met (a) die toesighoudende ouer, (b) die besoekende ouer, (c) die moe-

der, (d) die vader en (e) die stiefouer of derde party.



(A) Verhouding met die toesighoudende ouer

Aangesien egskeidingsprosedures poog om die optimaal funksionerende ouer as

toesighoudende ouer aan te wys, kan dit die potensiaal inhou dat die kind beleef dat die

peri-egskeidingsprosesse tot rus kom en dat daar 'n groter mate van kalmte in die

proses aanbreek (Van Rensburg, 2001). Dit neem egter nie die werklikheid van

ingrypende veranderinge weg nie. Tradisioneel word aanvaar dat die besoekende ouer

waarskynlik tydens die pre- en peri-egskeiding reeds die gesamentlike woning verlaat

het. Met die finaliteit van egskeiding moet die kind hierdie aspek as 'n werklikheid

aanvaar en dit verwerk. Die kwaliteit van ouerskap wat die toesighoudende ouer uitoe-

fen, kan een van die belangrikste voorspellers van die kind se verdere gesondheid word

(Lutzke et al., 1996).

In die proses waar die kind tussen twee huishoudings moet onderskei, is daar etlike

beginsels wat voorheen vas gestaan het, maar nou opnuut aangespreek moet word,

naamlik:

• Die verhouding met die toesighoudende ouer en die mate waarin die kind hom/haar

kwalik neem vir die egskeiding. Die toesighoudende ouer kan verkeerdelik die skurk

in die verhaal word, wat die skuld kry vir die verliesbelewenisse wat die kind moet

verwerk.

• Hantering van gesag, struktuur en dissipline. Deurdat die ouer self 'n tyd van

onsekerheid beleef, kan die kind hierdie beginsels ten koste van die toesighouden-

de ouer uitbuit. In hierdie proses kan dit lei tot 'n eskalering van 'n negatiwiteit

tussen hulle waarin hulle verhouding deurlopend aan spanning onderwerp word.

• Die hantering van gesinstradisies en gesinstake moet opnuut onderhandel word -

klein takies, soos byvoorbeeld wie die honde neem vir 'n stappie, die vuilgoedblik

uitsit, die motor intrek en die gras sny, moet skielik opnuut onderhandel word.

• Die risiko van die kind as ouerlike kind (parental chi/d). Normaalweg sal die oudste

kind verantwoordelikhede begin aanvaar en as surrogaatouerbegin optree. Dit hou

gewoonlik verband met 'n kind wat in 'n simbiotiese verhouding met die toesighou-

dende ouer optree.
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(B) Verhouding met die besoekende ouer

Afhangend van die verhouding wat die kind met die besoekende ouer het, is die

afwesigheid van die een ouer een van die grootste verliesbelewenisse wat die kind

moet hanteer. Hierdie verliesbelewenis is 'n verskynsel wat vererger, aangesien sta-

tistiek aandui dat besoekende ouers progressief hulle kontak met hulle kinders

verminder, en dat besoekende vaders meer daartoe geneig is as besoekende moeders

(Pryor & Rodgers, 2001; Hetherington & Stanley-Hagan, 1999; Amato & Booth, 1996;

Amato, 1994 & 1993b; Shaw, 1991). Dit kan te wyte wees aan die volgende:

• geografiese probleme, deurdat die toesighoudende ouer verhuis;

• die sluiting van 'n nuwe huwelik wat alternatiewe eise stel aan die besoekende ouer

en

o vermyding van konfliksituasies as gevolg van besoeke deur die besoekende ouer.
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Data wat in die VSA ingesamel is, toon aan dat 50% van kinders uit egskeidingsgesinne

nie hulle vader in die vorige jaar gesien het nie en dat net 16,4% hom een keer per

week of meer gesien het. Statistiek waar die moeder die besoekende ouer is, is meer

bemoedigend. Waar 'n besoekende ouer ten opsigte van finansies 'n beslissing moet

neem tussen afhanklikes in sy huidige huwelik en sy kinders uit vorige huwelik(e), kies

hulle normaalweg om hulle huidige huwelik se afhanklikes te ondersteun.

Waar 'n kind voor die egskeiding op tyd en aandag kon aanspraak maak, word dit nou

gereguleer en volgens 'n spesifieke struktuur saamgestel (Sheets et al., 1996). In

terme van besoeke is die volgende bevind:

• Daar is 'n verskil van mening oor wat die hoeveelheid tyd, sowel as die frekwensie

van besoeke behoort te wees. Hoewel gereguleerd, is dit noodsaaklik dat volge-

houe, gereelde en voorspelbare kontak plaasvind vir die behoud van 'n kwalitatiewe

ouer-kindband (Pagani et al., 1997; Wallerstein & Kelly, 1980).



• Die sukses van besoeke word bepaal deurdie kwalitatiewe inhoud van die besoeke.

Hier bestaan die gevaar dat die besoekende ouer die spreekwoordelike uitstappie-

pappie (zoo-daddy) kan word wat in werklikheid die betrokkenheid van die kind koop

deur hom met geskenke en gunste te oorlaai, wat teenstrydig is met die beeld wat

die kinders tydens die huwelik van hom/haar gehad het (Amato, 1994; Bryant-Mole,

1992).

• 'n Positiewe en goeie verhouding met die besoekende ouer kan die kind emosioneel

help om die egskeiding te verwerk.

• Die besoekende ouer kan beleef dat hy uitgesluit word van belangrike ontwikkelings-

mylpale en van betekenisvolle geleenthede vir die kind.

Volgens Wallerstein en Kelly (1980) is een van die beste voorspellers van kinders se

aanpassing na egskeiding gereelde kontak met die nie-toesighoudende ouer. Aan die

ander kant meld Pagani et al. (1997) asook Pagani-Kurtz en Derevensky (1997) dat,

indien die ouers se verhouding met mekaar nie uitgeklaar is nie, die frekwensie van

besoeke van die besoekende ouer 'n positiewe verband toon met verhoogde vlakke van

konflik tussen die ouers. In sulke gevalle is dit veral die besoekende ouer se verhou-

ding met sy kinders wat daaronder ly (Peterson & Zill, 1986).

(C) Verhouding met die moeder

Daar was in die verlede (soos trouens nog tans die geval) 'n hoër frekwensie van

moeders wat beheer en toesig oor die kinders verkry het. Waar dit die geval is, word

gerapporteer dat dogters 'n goeie band met hulle moeders het, hoewel dit ten opsigte

van seuns problematies kan wees. Daar is verder ook bevind dat moeders konflik

onderrapporteer, in vergelyking met terugvoer van die kinders. Die rede hiervoor is

hulle vrees vir kritiek deur die besoekende ouer (Lutzke et a/., 1996). In die hantering

van die proses van egskeiding kan dit ook gebeur dat die moeder oorgekontroleerd

begin optree. Grense kan gestel word wat voorheen nie daar was nie (Cantor & Drake,

·1983), waarskynlik in 'n poging om 'n individuele gesag-en-dissiplinestruktuur daar te

stel. Die kind se belewenis, veral indien hy dit nie kognitief kan deurgrond nie, kan

wees dat die moeder verkeerd is. Gevolglik kan dit gebeur dat die moeder inkonse-
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(D) Verhouding met die vader

kwent begin optree ten opsigte van kontrole en dissipline. Die kwalitatiewe aard van die

moeder-kindverhouding is van kardinale belang vir die kind se aanpassing na die

egskeiding (Pett et al., 1999).

Dit is veral vir seuns wat in die kinderfase op soek is na 'n rolmodel wat die betrokken-

heid van die vader by sy kinders baie belangrik is (Hetherington & Stanley-Hagan,

1999). Wanneer egskeiding die model van "manwees" en "pawees" negatief beïnvloed,

kan dit nadelig vir seuns wees. Waar 'n vader die beheer-en-toesigouer is, word minder

dissiplineprobleme gerapporteer as waar die moeder dit is. Dit is waarskynlik omdat die

vader duideliker grense stel en dissipline handhaaf. Verder beskik die vader (gewoon-

lik) ook oor meer bronne om in die behoeftes van sy kinders te voorsien (vgl. afdeling

3.2.6). Dit moet verder ook in ag geneem word dat vaders wat beheer en toesig

versoek, tradisioneel beskou word as 'n manlike figuur wat vir sy kinders omgee en

vanweë spesifieke redes hom as 'n meer toereikende ouer beskou as sy gewese

eggenoot. Ongeag of die vader beheer en toesig het al dan nie, is bevind dat die rol

van 'n gesaghebbende vader wat by sy kinders betrokke is na die egskeiding die kind

baie kan help om die negatiewe impak daarvan te hanteer (Bronstein, Stoll, Clausson,

Abrams & Briones, 1994). Die vader met besoekregte se besoeke neem met verloop

van tyd af en dit word geweldig traumaties deur die kind beleef (Seltzer, 1991). Juis

daarom is bevind dat egskeiding meer komplikasies het vir die vader-kindverhouding as

vir die moeder-kindverhouding (Amato & Booth, 1996). Meer kontak met vaders na

egskeiding word geassosieer met positiewe aanpassing, en min besoeke met 'n lae

selfagting en gevoelens van verwerping (Bronstein et al., 1994).
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Amato (1993a) toon die volgende aspekte ten opsigte van die vaderfiguur aan:

• Kontak met die besoekende vaders was meer gereeld waar die ouers geskoold en

ouerwas.

• Kontak van die kinders met die besoekende vader het afgeneem waar die moeder

weer getrou het.
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• Daar was 'n positiewe verband tussen die frekwensie van kontak en konflik deur die

ouers.

• Hoe meer tyd na die egskeiding verloop het, hoe meer het kontak met die vader

afgeneem.

Soos wat konflik tussen ouers toeneem, het gedragsprobleme by die kinders toege-

neem. Kontak tussen vaders en kinders het gepaard gegaan met 'n toename in ge-

dragsprobleme. Die grootste toename in gedragsprobleme word by seuns gerappor-

teer, maar waar die konflik min was, het seuns die minste gedragsprobleme gehad.

(E) Verhouding met stiefouer/derde party

Pryor en Rodgers (2001) noem dat een van die probleme van egskeiding die risiko is

van veelvuldige hersaamgestelde gesinne. Die implikasie daarvan is dat die kind

meermalig blootgestel word aan die vorming/samesmelting van gesinne as kerngesin;

net om weer ontbind te word (Pagani et al., 1997).

Statistiek toon aan dat daar 'n hoë voorkoms is van tweede en derde egskeidings by

persone wat reeds een keer geskei is. Wallerstein en Blakeslee (1989) konstateer dat

50% van kinders wat betrokke is by 'n egskeiding later in hulle lewe weer by 'n tweede

egskeiding betrokke is. Die kind moet dus nie net die egskeidingsverlies hanteer nie,

maar wanneer die egskeiding te wyte is aan 'n derde party in die ouer se lewe, word die

kind daarmee gekonfronteer om nog 'n volwassene as versorgingsfiguur in sy lewe in te

sluit. Die mate waartoe dit suksesvol is, sal deur die kind bepaal word en hang af van

sy persepsie van die stiefouer. Verder het Everett (1998) aangedui dat suksesvolle

stiefgesinne diegene is wat die eise aangespreek en tot tevredenheid van almal

afgehandel het.

Everett (1998) en Bronstein et al. (1994) beskryf 'n aantal veranderlikes wat die kind se

binding met 'n stiefvader sal bepaal. Dit is onder andere die ouderdom, aantal, geslag

en gesindhede van die kinders en stiefkinders onderling en die verhouding van die

kinders met hulle biologiese vader. Waar kinders die liefdesband tussen stiefvader en



biologiese moeder waarneem en hulle 'n aktiewe betrokkenheid van die stiefvader

ervaar deur byvoorbeeld konstruktiewe tyd saam deur te bring, dra dit by tot minder

spanning en onsekerheid. Peterson en Zill (1986) bevind dat hertroue die beheer-en-

toesig-moeder se verhouding met haar kinders kan verbeter, maar dat die tweede

egskeiding tot 'n duidelike verswakking van verhoudings ten opsigte van beide ouers lei.

2.4.6.4.4 Verhouding tussen broers en susters (sibbe)

Pretorius (1997) toon aan dat daar ook in die sibbesubsisteem verandering kan intree

wat deur die kind geassimileer moet word. Kinders kan byvoorbeeld onderling kant

kies. Wanneer probleemgedrag byeen van die kinders voorgekom het, kan die

betrokke kind verantwoordelik gehou word vir die verbrokkeling van hulle ouers se

huwelik. Rolveranderings kan plaasvind en kinders kan bewustelik of onbewustelik

nuwe rolle vervul. Soms verwag die ouer van die kind om 'n nuwe rol te vervul, soos

dat daar van die seun verwag kan word om nou op te tree as die vader.

2.4.6.4.5 Portuurgroepverandering

Pryor en Rodgers (2001) bevind dat kinders in tye van egskeiding meer vertroue het om

in hulle portuurgroep te praat as met hulle ouers. Hierdie aspekte, sowel as die ontwik-

kelingsteorieë van sosialisering, onderstreep die waarde wat vriende vir die kind het.

Nie net dien dit as 'n ondersteuningstelsel nie, maar dit skep 'n veilige hawe waar die

frustrasie en pyn van egskeiding deur die kind verwoord kan word. Waar kinders nie

vriende het nie, of nie toegang tot hulle vriende het nie, word probleme aangedui

(Hetherington, 1989). Verder verwys Van Rensburg (2001), sowel as Hetherington,

Cox en Cox (1979) daarna dat kinders wie se ouers skei groter frustrasies beleef met

sosialisering. Daar is ook 'n geslagsverskil waarneembaar in dié opsig dat seuns meer

dikwels aanpassingsprobleme ervaar, terwyl dogters meer geneig is om ongewild in die

portuurgroep te wees. Seuns wat nie met hulle portuurgroep kan bind nie, wend hulle

totjonger kinders vir sosialisering. Lutzke et al. (1996) toon ook aan dat kinders uit eg-

skeidingsgesinne baie meer sensitief is vir dreigemente van verwerping deur die

portuurgroep. Japel et al. (1999) beweer dat 'n beduidende groep kinders later in hulle
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lewens psigososiale probleme ervaar.

2.4.6.4.6 Impak van sosiale struktuurveranderings

Die sosiale struktuurveranderings wat vir kinders ter sprake is by egskeiding is (a)

verhuising, (b) skoolverandering en (c) buitemuurse bedrywighede. Elkeen van hierdie

komponente van verandering word vervolgens in meer besonderhede ondersoek:

(A) Verhuising

Verhuising kan op sigself traumaties wees vir alle belanghebbendes (Braver, Ellman &

Fabricius, 2003; Holmes & Rahe, 1967). Wanneer dit met egskeiding gepaard gaan, is

dit simbolies van die totale verliesbelewenis waarmee die kind gekonfronteer word.

Egskeiding en verhuising is dikwels sinoniem met mekaar. Verhuising impliseer vir die

kind verlies, nie net van 'n kamer en bekende bakens nie, maar ook van bekende

voorwerpe, speelareas, vriende en wyer sosiale verhoudings. Dikwels moet daar na 'n

egskeiding verhuis word as gevolg van die laer inkomste van die toesighoudende ouer.

Dit impliseer dat die nuwe huis en omgewing swakker gaan wees (Hetherington et a/.,

1998; Amato, 1994; Amato & Keith, 1991). Waar dit die geval is, kan kinders in 'n

omgewing kom waar daar swakker skoolbywoning en laer vlakke van ouertoesig is

(Pryor & Rodgers, 2001). Uiteraard kan bogenoemde die kind op al sy lewensterreine

beïnvloed en daartoe lei dat hy skolasties swakker presteer na 'n verhuising en 'n

gepaardgaande skoolverwisseling. Verhuising impliseer ook 'n potensiële afname van

een ouer se betrokkenheid by die kind, wat tot nadeel van die kind kan strek (Braver et

a/.. 2003).

(B) Skoolverandering

Verandering impliseer vir die kind die risiko om sosio-ekonomies en maatskaplik

afwaarts aan te pas. Waar die beheer-en-toesigouer moet verhuis, kan dit gebeur dat

die kind van skool moet verwissel na 'n skool in 'n swakker sosio-ekonomiese

omgewing. Saam met die ouerhuis is die skool vir die kind in sy middelkinderjare 'n



simbool van stabiliteit en sekuriteit. Onderwysers word beskou as vertrouensfigure vir

kinders en kan hulle emosioneelondersteun (Steyn, 1989). 'n Skoolverwisseling

versteur nie net die roetine en daaglikse patroon van die kind nie, maar dit kan ook sy

toegang tot veilige en betroubare bronne van ondersteuning beperk. Die moontlikheid

dat onderwysers wat die kind ken as eerste waarnemer van emosionele-disfunksio-

nering kan dien, verval en dit kan dit langer duur voordat 'n risikokind geïdentifiseer

word. Francke (1983) verwys ook daarna dat die kind se ervaring van die egskeiding sy

geloof in amptelike instansies kan aantas, met die gevolg dat die skool, wat 'n vorm van

gesagsinstansie vir die kind is, nie meer 'n veilige hawe bied nie.

(Cl Buitemuurse bedrywighede

Verhuising en ekonomiese inkorting vir die enkelouergesin bring die risiko mee dat die

kind ten opsigte van betekenisvolle bedrywighede ook ingekort word. Sake soos ekstra

klasse in skoolvakke, musiek, sportbeoefening en verenigingslewe moet opnuut onder-

handel word. Waar hierdie aktiwiteite dikwels bevestiging van eiewaarde en selfontwik-

keling, asook 'n bron van plesier kan wees, kan dit dalk nie nou meer so wees nie. Die

kind beleef dit nie net as 'n verdere verlies nie, maar die waarde van die aktiwiteit

(naamlik om die kind deur die trauma te help) word ook verloor.

2.4.6.4.7 Verhouding met grootouers en familie

Die betrokkenheid van grootouers by die kind in sy middelkinderjare kan baie waardevol

wees vir sowel die kind as die grootouers (Kail & Cavanaugh,1996). Met egskeiding

kan toegang van die grootouer tot sy kleinkind verander en dit gebeur dikwels dat waar

toegang van 'n ouer geblokkeer word, toegang tot grootouers ook ontmoedig of geblok-

keer word. Dit kan vir kinders baie traumaties wees, aangesien baie kinders hulle

grootouers insluit by hulle persepsie van die kerngesin (Pryor & Rodgers, 2001).

Kinders ervaar ook dat hulle vir emosionele sekuriteit en ondersteuning na hulle groot-

Ouers kan gaan, veral die materne grootouers. Tydens egskeiding kan baie sterk

bande tussen grootouers en kleinkinders vorm. Die grootouers is dikwels ook dié per-

sone wat begrip het vir die kind se verliesbelewing (Bryant-Mole, 1992). Drew en Smith
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(1999) onderskei vyf style van grootouerskap ten opsigte van kinders, naamlik die

formele styl (wat aan die voorgeskrewe rolle vashou), die genot-/plesierstyl (waar

kinders 'n bron van plesier is), die surrogaatouerstyl (die grootouer neem die versorging

oor), die kennis-/raadstyl (die grootouer het die kennis of vermoëns wat gebruik kan

word) en 'n afgesonderde styl (ongereelde kontak met kinders net by rituele geleent-

hede).

Pryor en Rodgers (2001) toon aan dat grootouers die impak van egskeiding kan buffer.

Waar hulle egter nie beskikbaar is of toegelaat word om dit te doen nie, kan die impak

van die egskeiding soveel erger op die kind wees. Volgens navorsing neig kontak met

paterne grootouers om minder te word. 'n Studie van Drew en Smith (1999) verwys na

die feit dat grootouers voor egskeiding toegang tot hulle kinders het, maar na egskei-

ding slagoffers van hulle omstandighede kan word. Beduidende verskille ten opsigte

van drie veranderlikes, naamlik nabyheid, gereeldheid van kontak en emosionele

betrokkenheid is gevind. Dis ook gevind dat grootouers emosionele en fisieke gesond-

heidsprobleme rapporteer wat verband hou met die verlies aan kontak.

2.4.6.5 Samevatting

Nadat daar 'n beskrywing gegee is van die teoretiese agtergrond van sosiale onder-

steuning, is die impak van egskeiding op die kind bespreek aan die hand van die

verskillende aspekte waarna teorieë verwys. Uit die literatuur het geblyk dat egskeiding

'n impak het op die wyse waarop die kind sosialisering beleef. In hierdie opsig is die

wyse waarop ouers hulle konflik hanteer van kardinale belang. Waar kinders min

ondersteuning van ouers, klasmaats en vriende rapporteer, gaan dit gepaard met swak

gevoelens van selfwaarde (Van Aken & Asendorpf, 1997). Die risiko dat die kind

emosioneel gedwing word om sekere keuses te maak, is baie groot; daarom bestaan

die gevaar dat die kind as surrogaatouer vir sy sibbe optree. Die impak hiervan in

terme van kort- en langtermyngevolge is bespreek. Die kind se belewenis van sy ouers

salook verskil na aanleiding van beheer-en-toesigbeslissings, gereeldheid van kontak

met die besoekende ouer en die kwaliteit van kontak met die toesighoudende ouer.

Verder is aangedui dat die teenwoordigheid van stiefouers die kind op verskillende

wyses kan beïnvloed. Daar is ook daarop gewys dat die kind se portuurgroep 'n
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belangrike sosialiseringsmilieu skep, en dat die kind in sy middelkinderjare se belewenis

van skool daarom ook belangrik is, aangesien dit die omgewing skep waarbinne hy

sosialiseer. Sosiale veranderings, soos verhuising en skoolwisseling kan gevolglik 'n

verdere impak op die kind hê.

2.4.7 Gedragsimptomatologie

Die gedrag wat kinders uit geskeide gesinne kan openbaar, regverdig 'n selfstandige

navorsingsontwerp. Gedragsimptomatologie is in hierdie navorsing ingesluit ten einde

'n aanduiding te verkry van die mate waarin die vorige drie konsepte, naamlik self-

konsep, lokus van kontrole en sosiale ondersteuning in waarneembare gedrag gede-

monstreer word. Die doel van hierdie paragraaf om 'n omskrywing te verskaf van wat

onder gedrag verstaan word (2.4.7.1) en om 'n aanduiding van navorsingsresultate te

verskaf (2.4.7.2).

2.4.7.1 Begripsomskrywing

Martin en Pear (1988) dui aan dat besluite geneem word op grond van waarneembare

gedrag wat kinders openbaar. Daarom word gedrag gesien as waarneembaar, meet-

baar en kontekstueel.

Verskeie bronne dui verskillende wyses aan waarop gedrag ontwikkel (Berk, 2004;

Martin & Pear, 1988). Van die bekendstes is die volgende:

• Klassieke kondisionering - waar een stimulus aan 'n ander gekoppel word, waarna

'n refleksiewe respons volg.

• Operante kondisionering - waar die kind op 'n stimulus uit die omgewing reageer

deur spesifieke gedrag te toon. Indien die gedrag vir die kind voordele inhou, word

sy gedrag positief versterk.

• Uitdowing vind plaas wanneer die impak van 'n respons stelselmatig verminder word

deur dit te onttrek. Dit kan egter ook gebeur as die respons so baie aangebied word

dat dit sy waarde verloor en saturisasie plaasvind.
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• Modellering verwys na die aanleer van gedrag deurdat iemand as voorbeeld van die

gedrag dien. Die kind neem dit waar en probeer dit nadoen.

2.4.7.2 Gedragsimptomatologie by kinders uit geskeide gesinne

'n Leemte ten opsigte van die navorsing is dat outeurs soos Amato (2001; 1994),

Hetherington en Stanley-Hagan (1999) en Japel et al. (1999) wel aantoon dat daar by

kinders uit egskeidingsgesinne gedrags- en emosionele probleme voorkom, maar dat

dit nie in diepte bespreek word nie. Probleemgedrag van kinders moet nie verwar word

met gedragsversteurings nie. Die probleemgedrag wat hier ter sprake is, is nie net van

toepassing op kinders wat 'n diagnoseerbare versteuring het nie, maar wat ook op

kinders wat vanweë die egskeidingsgebeure verhoogde vlakke van foutiewe gedrag

openbaar. Kurtz (1996) beweer dat die kind se pogings om die egskeiding in sy denke

te prosesseer in foutiewe gedrag kan manifesteer wat nie noodwendig 'n diagno-

seerbare versteuring is nie. Daar is reeds in 'n vorige afdeling (2.4.2) verwys na die

emosionele impak van egskeiding. Die emosies kan dikwels gepaard gaan met waar-

neembare gedrag.

Min literatuur kon gevind word wat aantoon dat die impak van egskeiding tot 'n

versteuring by 'n kind kan lei. Daar word egter telkens aangetoon dat predisposisionele

faktore (met ander woorde kenmerke wat teenwoordig was voor die ontstaan van

huweliksonmin) daartoe kan bydra dat 'n kind 'n hoër risiko het vir die ontwikkeling van

'n versteuring. Waar 'n kind met 'n potensiële aandagtekort-hiperaktiwiteitsversteuring

(ATHV) byvoorbeeld goed kon funksioneer binne 'n intakte gesin, kan die

huwelikskonflik en uiteindelike egskeiding die ATHV vererger, met baie traumatiese

gevolge vir die kind. Die reeds vermelde meta-analises (afdeling 2.3.3.3) verwys na

hoër-risikokinders, bedoelende kinders wat vatbaarder vir disfunksionering tydens

egskeidingsgedinge is. Sulke kinders sal byvoorbeeld meer sensitiefwees vir konflik en

salook maklik die interaksie tussen ouers as konflik beskryf, al is dit glad nie die geval

nie (Lutzke et a/., 1996). Steyn (1989) verwys voorts na die ontwikkelingsteorie van

Erikson, wat aantoon dat regressie na 'n vorige fase van ontwikkeling kan voorkom

indien die kind ervaar dat hy nie sy mylpale kan bereik nie. Vervolgens salonderskei
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word tussen versteurings wat verband hou met egskeiding en ontwikkelingsversteurings

wat deur die DSM-IV (American Psychological Association, 1994) aangetoon word.

• Hiperaktiwiteit

Pagani et al. (1997) bevind by hulle eksperimentele groep van kinders wat voor

sesjarige ouderdom by 'n egskeiding betrokke was hoër vlakke van hiperaktiwiteit, wat

'n piek bereik op agtjarige ouderdom. Waar ouers geskei het terwyl die kinders ses tot

agt jaar oud was, is die piek van hiperaktiwiteit op 12-jarige ouderdom bereik. Verder

bevind hulle dat hertroue 'n positiewe effek op hiperaktiewe kinders gehad het. Dit is

waarskynlik te wyte aan die feit dat 'n addisionele volwassene dan help om struktuur te

skep en om die ouer behulpsaam te wees om gedrag te kontroleer. Peterson en lill

(1986) toon verder die afbrekende effek van voortgesette konflik op hiperaktiewe

gedrag aan. Impulsiewe en hiperaktiewe gedrag is die ergste by seuns waar moeders

beheer en toesig verkry het.

Edwards, Schultz en Long (1995) beweer dat by die ouers van kinders metATHV meer

huwelikstwis en onvermoë as ouer voorkom. Daar word byvoorbeeld bevind dat die

biologiese ouers van ATHV-kinders 'n drie keer groter kans het om in egskeidings-

gedinge betrokke te raak as kinders sonder ATHV. Onsekerheid bestaan oor die mate

waarin dispute oor opvoedingspraktyke die primêre of sekondêre rede vir egskeiding is.

Verder word bevind dat gesinne met kinders wat ATHV het meer sosiaal geïsoleerd is

as ander.

• Opponerende gedrag

Waar ouers geskei het met kinders jonger as ses jaar oud, is bevind dat dit korreleer

met opposisionele, ongehoorsame en uitdagende gedrag van die 6-8-jarige kind. Die

10-11-jarige kinders het dieselfde gedrag ten opsigte van ouers en onderwysers getoon.

Aggressiewe gedrag is ook by die skool waargeneem (Pagani, et et., 1997). Hertroue

het ook nie gelei tot 'n vermindering van hierdie gedrag nie.



Binne hierdie konteks verwys Francke (1983) daarna dat opponerende gedrag die

vaarluig kan wees waarbinne die kind sy negatiewe emosies ten opsigte van die egskei-

dingsproses hanteer. Daarom sal die gedrag nie net in sy binnekring getoon word nie,

maar oorspoel na ander lewenskontekste. Hierdie gedrag kan verder korreleer met

besoeke van die ouer wat toegangsregte het. Die frustrasie van die egskeiding word

dan gereflekteer teen die konkreet beskikbare, naamlik die beheer-en-toesigouer

(Rotenburq et a/., 1998).

• Antisosiale gedrag

Voortslepende konflik tussen ouers waarvan die kinders bewus is, word geassosieer

met die risiko van antisosiale gedag by die kinders (Kalter, 1987). Peterson en Zill

(1986) bevind verder dat die risiko van antisosiale gedrag by kinders hoër is vir kinders

wat by die moeder woon, in vergelyking met kinders in intakte gesinne. Waar dogters

by hulle vaders woon, is die risiko van antisosiale gedrag nog hoër. Hulle bevind ook

dat seuns wat by die vaders woon en seuns in intakte gesinne feitlik dieselfde tellings

op die antisosiale gedragskaal gehad het.

• Depressie

Ten opsigte van depressie bevind Kaslow, Deering en Racussin (1994) dat gesinne van

depressiewe kinders gekenmerk word deur ouer-kind-, gesins- en huwelikskonflik,

waarvan laasgenoemde veraloor kinderopvoeding gaan. Dogters in enkelouergesinne

het hoër tellings van depressie en angs getoon, en 'n stadiger herstel in vergelyking met

kinders in 'n intakte gesin. Verder word gevind dat 'n ondersteunende gesinstruktuur 'n

beskermende faktor teen depressie is. 'n Noue verhouding tussen ouers kan die

negatiewe impak van lewenstressore hanteerbaar maak. Die effek van 'n goeie ouer-

kind-verhouding kan die impak van huwelikskonflik versag.

• Enurese

Jarvelin, Moilanen, Vikevainen-Tervonen en Huttunen (1990) bevind dat daar 'n
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verband is tussen enurese en omgewingsveranderlikes, en dat egskeiding 'n groot

invloed het op enurese. Dieselfde effek kan voorkom waar daar byvoorbeeld as gevolg

van hospitalisasie 'n skeiding van die ouer is. Waar die gesin versplinter, verhoog die

risiko van die kind om enurese te ontwikkel.

2.5 Samevatting

Funksionering van kinders is 'n belangrike navorsingsonderwerp. Die waarde van 'n

ontwikkelingsielkundige benadering wat spesifieke ontwikkelingsveranderlikes in ag

neem, kan nie gering geskat word nie. Die sisteemteoretiese benaderings skep verder

die geleentheid om die kind se funksionering te spieël teen die agtergrond van sy eie

spesifieke omgewing. Hierdie twee sake kom veral ter sprake wanneer die impak van

egskeiding op die kind ondersoek word.

In hierdie hoofstuk is daar gevolglik omskrywings aangebied van psigologiese funk-

sionering en van die begrip normaliteit (2.2), en psigologiese funksionering is bespreek

teen die agtergrond van sielkundige en filosofiese teorieë oor huwelike en gesinne

(2.3). Teen hierdie agtergrond is die komponente van psigologiese funksionering van

die kind in sy middelkinderjare in meer besonderhede bespreek (2.4). Dit het duidelik

geword dat egskeiding nie slegs op een spesifieke tydstip in die kind se lewe 'n impak

het nie. Pre-, peri- en postegskeidingsgebeure kan grootliks daartoe bydra dat die kind

die impak van egskeiding verwerk, of anders daardeur benadeel word.

Hierdie studie het die voordele daarvan aangedui om die impak van egskeiding op die

kind te ondersoek na aanleiding van sy selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale onder-

steuning en gedragsimptomatologie (vgl. 2.4.4-2.4.7). In die bespreking van elkeen van

hierdie konsepte is die sinvolheid daarvan geïllustreer.

Op bogenoemde wyse is die impak van egskeiding op die kind in sy middelkinderjare

derhalwe in hierdie hoofstuk verreken. In hoofstuk 3 verskuif die fokus na die impak

van egskeiding op die ouers, as die vernaamste rolspelers in die lewe van die kind in sy

middelkinderjare.



HOOFSTUK 3

Die impak van egskeiding op ouers

. Children from separated families typically have from one-and-a-halftimes to double the
risk of an adverse outcome compared to children from intact original families .... if the
risk in children from separated families could be reduced to the same level as those
'from intact families then the burden on society of the poor outcome concerned would be
reduced by 20 percent. This is far from trivial in terms of services and necessary public
,expenditure. In Australia, for example, 20 percent of government expenditure on
mental health services corresponds with a reduction of around AUD$500 million per
annum ... (Pryor & Rodgers, 2001: 67).

3.1 Inleiding

Wanneer die impak van egskeiding op die kind ondersoek word, is dit noodsaaklik dat

kennis geneem word van die impak van egskeiding op die kind se primêre versorgers,

wat in die meeste gevalle sy ouers is. Dit kan aangetoon word dat die impak van

egskeiding op die ouers ook die kind se funksionering beïnvloed juis omdat die ouer 'n

belangrike rol in die middelkinderjare speel. Hierdie standpunt sluit aan by die meta-

analises (soos reeds bespreek) wat aantoon dat die impak van egskeiding op die kind

onder andere verklaar kan word na aanleiding van die impak van egskeiding op die

ouers. 'n Groot deel van die navorsing van meta-analises word gewy aan die bespre-

king van die wyse waarop ouers sekere veranderlikes hanteer. Verder is die opinie van

Kalter (1987), naamlik dat egskeiding en die verwerking daarvan prosesmatig geskied,

belangrik wanneer na die impak van egskeiding op kinders gekyk word.

Egskeiding het nie net noodwendig 'n onmiddellike impak op die volwassene nie, maar

kan ook op die langtermyn steeds 'n uitwerking hê (Richards, Hardy & Wadsworth,

1997). Hierdie impak is ook nie net beperk tot die volwasse persoon se sielkundige

funksionering nie, maar kan ander fasette van funksionering insluit. 'n Studie van

Hope, Rodgers en Power (1999b) toon aan dat hoër vlakke van spanning aangetref is

by persone wat betrokke is by of wat geraak word deur 'n egskeiding is, of by diegene

wat nie hertrou het na 'n egskeiding nie, in vergelyking met enkellopendes of diegene

wat steeds met hulle eerste huweliksmaat getroud was. Geslagsverskille is ook aange-

toon, byvoorbeeld dat vroue wat in 'n egskeiding betrokke is/was meer spanning ervaar
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as mans in dieselfde omstandighede. Die effek van die spanning het by beide geslagte

lank na die egskeiding voortgeduur.

Die vraag is alondersoek of dit nie beter sou wees indien die familiesisteem ter wille

van die kind nog kon funksioneer nie (Magistad & Rettig, 1999). Hetherington en

Stanley-Hagan (1999) toon egter aan dat dit nie noodwendig gesond is om net ter wille

van die kinders getroud te bly nie. Beide volwassenes en kinders kan in omstandig-

hede van so 'n gedwonge huwelik disfunksioneer. Daar is byvoorbeeld bevind dat kin-

ders in sodanige huwelike met soortgelyke simptome presenteer as diegene wat deur 'n

egskeiding geraak is (Hetherington & Stanley-Hagan, 1999). Dit kan selfs wees dat 'n

getraumatiseerde gesinsituasie nadeliger is as die impak van egskeiding en die funk-

sionering in 'n enkelouergesin.

Teenstrydig met opinies in die volksmond dat die verliesbelewing van 'n pa-seun- en 'n

ma-dogterverhouding erger is na 'n egskeiding as dié van 'n pa-dogter- en ma-seun-

verhouding, bevind Wakerman (1984) anders. Hy beweer dat die impak van 'n verlore

vader-dogterverhouding die vaders net so ernstig kan beïnvloed. Net soos wat kinders

'n behoefte aan beide ouers het, het ouers ook 'n behoefte aan al hulle kinders, ongeag

van watter geslag.

Hierdie hoofstuk het ten doelom 'n oorsig te gee van die belangrikste gevolge van

egskeiding vir die ouers. Waar dit van toepassing is, sal verbande aangetoon word met

die funksionering van die kind. Die effek van egskeiding sal by ouers en kinders verskil,

na aanleiding van unieke veranderlikes wat in elke sisteem geld, soos:

• die spesifieke aard van die egskeidingsproses;

• premorbiede funksionering van die ouer en kind;

• die ouderdomme van die ouer en kind;

• die unieke verhouding tussen die ouer en kind in die pre-, peri- en postegskei-

dingsfase en

• die hantering van konflik op drie vlakke, naamlik tussen die ouerpaar, tussen die

kind en ouer en tussen die kinders onderling (Hetherington et al., 1998; Amato &
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Keith, 1991).

3.2 Die areas van die impak op die ouer

Egskeiding impakteer op verskillende wyses op die ouer. Hieronder sal gefokus word

op die effek van egskeiding op die ouer se fisieke gesondheid (3.2.1), sy psigologiese

funksionering (3.2.2), die ontstaan van psigopatologie by die ouer (3.2.3), sosio-ekono-

miese gevolge vir die ouer (3.2.4) en die impak van egskeiding op ander volwassenes

(3.2.5).

3.2.1 Fisieke gesondheid

Sedert spesifieke bane ontdek is tussen die immuniteitsisteem en die brein (Ader,

Felten & Cohen, 1990 & 1991), het die belangstelling in navorsing oor die verband

tussen die liggaam en psige toegeneem. Waar in die verlede gepraat is van die mens

as psigobiologiese wese, het die navorsing op hierdie terrein baie meer spesifiek

geraak en tans word die term psigoneuro-immunologie (afgekort PNI) gebruik. Kaplan

(1999) beskryf dit as 'n veld wat die interaksies tussen die sentrale senuwee- en,

endokriene stelsel, asook die immuniteitsisteem bestudeer. In die studie van Kaplan

(1999) word die impak van gedrag en spanning en die implikasies daarvan vir die mens

se gesondheid ondersoek. Die PNI toon tans duidelike bewyse van die impak van

stressors op die mens se fisiologiese funksionering aan. So kan die erns, duur en

omvang van 'n stressor die mens se fisiese gesondheid sondertwyfel beïnvloed (Dunn,

1995; Ader et al., 1990 & 1991). Volgens die PNI is 'n bepalende faktor vir huidige

gesondheid die bestaan van premorbiede gesondheidstoestande. Indien daar enige

geneties-oordraagbare of huidige siektetoestande teenwoordig is, kan die teenwoor-

digheid van spanning die siektetoestand vererger, deurdat die immuniteitstelsel aan-

getas word en die vatbaarheid vir siektes verhoog (Hetherington & Stanley-Hagan,

1999).

Hodges (1986) se inligting ten opsigte van mans verdien om hiervermeld teword. In sy

navorsing het hy bevind dat by geskeide mans:



• selfmoord drie keer hoër is;

• 'n groter frekwensie van motorongelukke voorkom;

• die opname in psigiatriese inrigtings nege keer hoër is en

• die sterftesyfer vanweë siektes ook hoër is as by mans wat nie geskei is nie.

Sy navorsing toon verder aan dat waar die vrou tydens die egskeidingsproses op

gesondheidsvlak swaar kry, dit die man is wat ná die egskeiding die swaarste kry

(Hodges, 1986). Verder is bevind dat persone wat in Brittanje geskei is 'n hoër mortali-

teitsvlak het as persone wat getroud gebly het (Cheung, 1998). Statistiek toon aan dat

hierdie syfer by geskeide vroue 68% hoër en by geskeide mans 62% hoër was in ver-

gelyking met getroude persone (Cheung, 1998). Die steekproef se gemiddelde ou-

derdom was 34. Volgens Cheung (1998) kan hierdie statistiek op verskillende maniere

geïnterpreteer word, soos die volgende moontlikhede:

• Egskeiding en sosio-ekonomiese agtergrond toon 'n positiewe verband. Volwas-

senes wat handearbeid doen, lae inkomstes en swak behuising het en werkloos is,

is diegene wat meer waarskynlik sal skei.

• Die impak van swak gesondheid kan juis een van die redes vir egskeiding wees.

• Huwelikskeuse word beïnvloed deur fisieke sowel as gedrags- en temperamentele

aantreklikheid. Daar is beduidende getuienis dat vroue wat skei swakker fisieke en

psigologiese gesondheid het as hulle eweknieë wat nie geskei is nie.

Ten slotte kan verwys word na die navorsing wat Holmes en Rahe (1967) gedoen het

om die verskillende stressore in die mens se lewe te ondersoek. Indien die terreine wat

deur egskeiding geraak word, verreken word op hulle tabelle, bestaan min twyfel dat dit

die vlakke van ongesonde spanning kan verhoog, wat uiteraard tot psigosomatiese

disfunksionering kan lei (Holmes & Rahe, 1967). Die implikasie vir die ouer wat fisiolo-

gies disfunksioneer, is dat daar nie optimale aandag aan die kind gegee kan word nie,

met die gevolglike negatiewe impak op die kind.
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Ten opsigte van die vier veranderlikes van hierdie ondersoek (naamlik selfkonsep,

lokus van kontrole, sosiale ondersteuning en gedragsimptomatologie) kan dus na die

volgende verwys word:

• Geskeide ouers wat gesondheidsprobleme ervaar, vind dit moeiliker om die gedrag

van hulle kinders te kontroleer. Foutiewe gedrag kan geïgnoreer of onvoldoende

aangespreek word omdat hulle vanweë moontlike siektes nie teenwoordig is waar

gedrag gemoniteer moet word nie. Gevolglik kan gedrag soos swak skoolbywoning

en aggressie nie betyds uitgedoof word nie. Aan die ander kant verkry die kind ook

nie noodwendig versterking van goeie gedrag nie.

• 'n Ouer wat gesondheidsprobleme ondervind, is nie noodwendig in staat om tot die

kind se sosialiseringsproses by te dra deur kontak met die uitgebreide familie en

portuurgroep te reël of ander sosiale geleenthede te organiseer nie. Omdat

finansiële hulpbronne vir gesondheid aangewend moet word, is dit ook moontlik dat

sulke geleenthede afneem. Studies bevind verder dat veral die beheer-en-toesig-

ouer meer gereeld gedwing word om na egskeiding verblyf te verkry in 'n swakker

woonbuurt as wat die gesin voorheen gehad het, wat ook implikasies het vir die kind

se sosialiseringsproses.

• Lokus van kontrole kan na aanleiding van 'n siek ouer meer na buite gerig word.

Die kind beleef dat hy meer blootgestel is aan omstandighede buite sy beheer

omdat hy voel dat hy nie die siekte van die ouer kan beheer nie.

• Die vorming van die selfkonsep is afhanklik van die interaksie tussen die kind en sy

omgewing. Waar die primêre omgewing gesondheidsprobleme oplewer, is dit

moontlik dat die kind in hierdie proses siekwees op verskillende wyses in sy self:

konsep kan akkomodeer.

3.2.2 Psigologiese funksionering

By die psigologiese funksionering van die ouerwatdeur egskeiding geraak word is daar

sprake van rousmart (3.2.2.1), verlieservaring (3.2.2.2), die hantering van skuldge-

voelens (3.2.2.3), die hantering van seksualiteit (3.2.2.4), menswaardigheid (3.2.2.5),

die effek van die teenwoordigheid van 'n derde persoon (3.2.2.6), die ouer se toekoms-
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beskouing (3.2.2.7), fisiese aggressie (3.2.2.8), hoop op herstel by die ouer (3.2.2.9),

stigmatisering van die ouer (3.2.2.10), die ouer se hantering van bekende voorwerpe of

plekke (3.2.2.11), eensaamheid (3.2.2.12) en onsekerheid by die ouer (3.2.2.13), die rol

van mag, beheer en kontrole (3.2.2.14), rolverwarring (3.2.2.15), en die kinders se spe-

sifieke ontwikkelingsfases as bepaler van die impak van egskeiding op die ouers

(3.2.2.16). Elkeen van hierdie komponente word hieronder in meer besonderhede be-

skryf.

3.2.2.1 Rousmart

Verskeie navorsers het reeds aangetoon dat een van die sentrale temas byegskeiding

verlies is wat met rousmart oor 'n geliefde vergelyk kan word (Parker, 1996; Everett &

Volgy, 1991; Wallerstein & Kelly, 1977). Die ervaring van verlies word gelykgestel aan

die ervaring na 'n sterfgeval, met dié verskil dat daar tydens egskeiding niemand dood

is nie. Dit impliseer egter dat mense in egskeiding probleme kan hê om 'n rouproses te

voltooi. Die bekende vyffases van Kubler-Ross (1969) word in literatuur aangehaalom

die impak wat egskeiding op mense het, te beskryf. Dat dit korrek is om egskeiding en

rousmart met mekaar te vergelyk, blyk uit verwysings in die literatuur wat die twee

prosesse aan mekaar gelykstel (Van der Merwe, 1994; Van Wyk & La Cock 1988), of

net 'n graadverskil tussen hulle aandui (Salk, 1978). Daar is egter ook duidelike

verskille. Sommige skrywers gaan sover as om te meld dat die dood 'n meer hanteer-

bare emosionele proses is as egskeiding en dat daar ook groter sosiale ondersteuning

beskikbaar vir diegene wat rou. Waar daar by die dood 'n finaliteit kom wat hanteer en

afgehandel kan word, kan dit nie van egskeiding gesê word nie, veral nie indien daar

kinders by betrokke is nie (Retief, 1990; Wallerstein & Blakeslee, 1989; Alvarez, 1983;

Kaslaw & Schwartz, 1987). Met egskeiding is die betrokkenes sosiaal meer geïsoleerd.

Verder moet op eie bronne staatgemaak word om die proses wat soms net nie tot

sluiting kan kom nie, te hanteer.

3.2.2.2 Verlieservaring

lndien die huwelik as kwalitatief gelukkig ervaar is deur een van die egliede, kan daar

by hom/haar 'n intense verlieservaring na 'n egskeiding wees (Goldstein, 1982).
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3.2.2.3 Hantering van skuldgevoelens

Sonder twyfel is die grootste verlies dié van 'n eggenoot en soms ook van die kinders,

maar dit brei verder uit na 'n verlies van skoonfamilie en voorwerpe van sentimentele

waarde, asook 'n verlies aan sosiale status. Dit kan ook gepaard gaan met 'n vrees vir

die verlies van 'n magsbasis van waaruit in die verlede opgetree kon word. Binne die

sekuriteit van 'n welgestelde huwelik kon 'n moeder met 'n minimum naskoolse

opleiding steeds gedy. Na 'n egskeiding verloor sy egter hierdie magsbasis en moet sy

nou saam met ander ongeskooldes in die arbeidsmark kompeteer vir 'n inkomste. Hier-

die gevoel van verlies kan 'n ouer wat nie beheer en toesig oor die kinders verkry nie,

lewenslank bybly.

In die proses van selfondersoek kan een of beide partye blaam aanvaar vir die misluk-

king van die huwelik (Retief, 1990). As hierdie proses op 'n onbillike wyse deur middel

van interne dialoog gevoer word, kan dit daartoe lei dat verantwoordelikheid aanvaar

word vir gedrag wat in werklikheid nie by die betrokke persoon voorgekom het nie.

Hierdie aspek kan selfs nog meer riskant raak wanneer verwyte oor en weer geslinger

word, terwyl daar geen objektiewe basis van beoordeling is nie. Daar kan ook selfver-

wyt wees oor die feit dat te min of niks gedoen is om die egskeiding te voorkom nie.

Selfverwyt kan voorts die vorm aanneem van die onskuldige party wat hom/haar verwyt

omdat hy/sy tekens van 'n naderende egskeiding vir lank misgekyk het. Soos met

rousmart kan hierdie selfverwyt die risiko inhou dat dit later teen die self gerig word en

selfgesprekke kan destruktief raak. Ross en Corcoran (1996) is van mening dat skuld-

gevoelens afgehandel moet word ten gunste van 'n voortsetting van die lewe. Egskei-

ding is geensins 'n skoon proses nie. Beide partye maak hulle gewoonlik skuldig aan

een of ander optrede waar die ander benadeel word. Indien skuldgevoelens (hoe

ernstig of gering ook al) nie afgehandel word nie, kan dit emosionele en psigologiese

groei blokkeer (Retief, 1990; Van Wyk & La Cock, 1988). 'n Aspek wat baie nou

saamhang met selfkonsepbelewenis is die risiko van vernietigende selfgesprekke ten

opsigte van huweliks- en ouerskapsfunksies (Ross & Corcoran, 1996). Dit impliseer dat

die persoon sy ouerskapsfunksies kwalitatief gelykwaardig stel aan sy/haar mislukte

huwelik. Die implikasie hiervan is dat die pyn nooit ontworstel word nie en dat 'n

mislukking van ouerskapsfunksies juis as gevolg daarvan kan voorkom.
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Gevoelens van menswaardigheid teenoor die self en die vorige lewensmaat word

aangetas. Een van die grootste gevare van die egskeidingsproses is die risiko dat

vorige huweliksmaats hulle respek vir mekaar kan verloor (Ross & Corcoran, 1996;

Retief, 1990). Die gevolg hiervan is dat hulle nie mekaar se menswaardigheid erken

nie. Dit benadeel uiteraard die onderhandeling ten opsigte van beheer en toesig.

3.2.2.4 Hantering van seksualiteit

Seksuele dislojaliteit deur 'n huweliksmaat het 'n geweldige impak op die ander

persoon. Daar is nie slegs 'n verwerking van 'n seksuele selfkonsep nodig nie, maar

seksualiteit moet as beginselopnuut oorweeg word. Geskeide persone ervaar dikwels

'n worsteling om as geskeide enkeling helderheid te kry oor hulle verdere seksuele

funksionering (Yates, 1976). Dit is ook verstaanbaar dat 'n persoon se selfkonsep hier-

deur aangetas kan word en dat 'n verlies van selfwaarde sal voorkom (Retief, 1990;

Wallerstein & Blakeslee, 1989; Goldstein, 1982).

3.2.2.5 Menswaardigheid
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3.2.2.6 Teenwoordigheid van 'n derde persoon

Wanneer 'n derde persoon die huwelik laat skipbreuk ly, of as 'n nuwe lewensmaat kort

na die egskeiding in die prentjie kom, ontstaan gevoelens van jaloesie. 'n Groter mate

van onsekerheid asook die hantering van die emosionele effek van verhoogde konflik

kan egskeiding vir die een party dan baie moeilik maak.

3.2.2.7 Toekomsbeskouing

'n Intense vrees ten opsigte van die onbekende kan ontstaan. Dit kan maklik wees om

oor egskeiding te praat, maar die vraag by sommige geskeides blyegter: "Gaan ek dit

maak?" (Ross & Corcoran, 1996). Green (1989) meld dat die vreesbeginsel veral by

die vrou geld. In 'n gemiddelde huishouding dra die man die beeld van sekuriteit. Hy

verskaffisieke beskerming en morele ondersteuning. Wanneer die vrou daardie beeld



3.2.2.8 Fisiese aggressie

moet oorneem en nog vir haar kinders ook moet modelleer, kan dit vir haar 'n probleem

word.

Sommige huwelike word ontbind as gevolg van liggaamlike leed wat een of meer

persone in die huwelik moes ly. Dit lei daartoe dat emosionele wonde veel dieper en

omvangryker is, met die risiko dat dit nie sal heel nie (Retief, 1990).

3.2.2.9 Hoop op herstel

lndien die werklikheid van die egskeiding nie aanvaar word nie, kan die risiko bestaan

dat fantasering oor moontlike hereniging 'n groot rol in een party se lewe speel. Baie

energie kan vermors word, nie net op die instandhouding van die fantasieë nie, maar

selfs ook deur aktief op te tree om te poog om dit te bereik.

3.2.2.10 Stigmatisering

Hoewel egskeiding sedert die laaste gedeelte van die twintigste eeu meer algemeen

voorkom, word dit steeds binne sekere sosiale kringe gestigmatiseer. Die gevolg is dat

veral die sosiale rol van persone betrokke by 'n egskeiding deur 'n gevoel van skaamte

gekenmerk word. Dit is veral in die aanvanklike stadium van die egskeidingsproses

waar dit 'n rol speel. Hierdie aspek hang verder saam met die sosiale beeld wat die

huwelik gehad het, asook die aard van die egskeiding - die dominee wat met die

orrelliste "wegloop" kan byvoorbeeld vir sy vrou en kinders wat agterbly 'n oneindige

bron van vernedering in die gemeenskap word.
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3.2.2.11 Hantering van bekende voorwerpe/plekke

Voorwerpe van simboliese waarde verkry 'n ander kleur as wat dit vroeër gehad het.

Bekende vakansieplekke kan byvoorbeeld vermy word (Vaughan, 1994).
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3.2.2.12 Eensaamheid

Een van die grootste gevolge van egskeiding - veral in 'n kinderlose huwelik en vir die

ouer wat nie beheer en toesig verkry nie - is die belewenis van eensaamheid. Die

lewenswerklikheid van 'n besige tyd en 'n vol huis is skielik weg. Daarmee saam word

tyd en tydsbesteding 'n bron van vrees (Van Wyk & La Cock, 1988).

3.2.2.13 Onsekerheid

Die aanvanklike tydperk na die skeiding kan lei tot verwarring oor die wyse waarop die

versorging van die kinders moet plaasvind (Goldstein, 1982). Indien daar verder 'n

dispuut oor beheer en toesig was, kan vrees ontstaan dat versorging en opvoeding

moontlik deur die ander party genotuleer word, met die oog op voordele wat behaal kan

word. Navorsers toon aan dat die sosio-ekonomiese status van die toesighoudende

ouer uiters bepalend is vir verdere stabiliteit (Marsh, 1990). In hierdie opsig kan

kohesie en aanpassing 'n baie belangrike rol speel: waar kohesie en aanpasbaarheid

hoog is, word minder probleme gerapporteer (Dreman & Ronen-Ellav, 1997).

3.2.2.14 Die rol van mag, beheer en kontrole

Tydens huwelikskonflik en egskeiding speel die konflik om mag, beheer en kontrole 'n

belangrike rol. Een of beide huwelikspartye kan die voorafgaande konflik en egskei-

dingsproses as 'n situasie sien waarin sy/haar mag oor die ander party gedemonstreer

moet word. Om dit te kan bewerkstellig, moet beheer en kontrole oor die gesin behou

word. Dit is veral van toepassing gedurende die fase voor die finale verbrokkeling,

tydens die wettiese proses (waar gepoog word om bogenoemde steeds te behou, al

word geskei) en die aanpassing daarna. Indien voormalige huweliksmaats op 'n

ooreengekome wyse en sonder konflik oor bogenoemde skei, beleef hulle nie dat die

ander party op 'n direkte/indirekte wyse hulle toekoms probeer bepaal deur middel van

die gebruik van mag, beheer of kontrole nie. Waar die huwelik egter traumaties is en

konflik voorkom, of waar een party bes moontlik nie wil skei nie, verander die situasie

dramaties. Een party kan dan mag, beheer en kontrole probeer gebruik teen die ander
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een. Dit raak dan maklik om hierdie proses in stand te hou deur die regsproses in te

span om mekaar oor en weer te beheer. Die psigologiese energie wat hierdie proses

vereis, kan onberekenbare skade aan die psigologiese gesondheid van 'n individu

berokken (Magistad & Rettig, 1999).

3.2.2.15 Rolverwarring

Weisner en Gamier (1992) toon aan dat een van die grootste probleme van egskeiding

gevind kan word in die verskillende rolle wat skielik van volwassenes verwag word. Die

gesinsrolle wat ontwikkel het, word versteur en daar word van voormalige huweliks-

maats verwag om skielik rolle te vervul wat voorheen nie deel was van hulle tradisionele

rol in die gesin nie. Dit is selfs moontlik dat hulle nou self rolle moet vervul wat voor-

heen onaanvaarbaar was, met die gepaardgaande psigologiese eise wat dit stel.

3.2.2.16 Kinders se spesifieke ontwikkelingsfases as bepaler van die impak van

egskeiding op die ouers

Die impak van egskeiding op die volwassene hang verder af van die ontwikkelingsfase

van sy/haar kinders. Vir die ouer wat beheer en toesig verkry, sowel as vir die ouer met

toegangsregte, impliseer die ontwikkelingsfase van die kinders 'n spesifieke voorreg,

asook 'n verantwoordelikheid. Die fases wat ter sprake is, is die baba- en kleuter-,

vroeë en laat latente en adolessente fase, en vroeë volwassenheid. Die spesifieke fase

waarin die kind is, sal dus die impak bepaal wat die egskeiding op die ouers het. Die

besoekende ouer kry nie die geleentheid om ten volle hierdie fases met sy/haar kind te

beleef nie, terwyl die ander ouer weer die volle verantwoordelikheid daarvan moet dra.

Die gevolge hiervan sal verder afhang van die mate waarin die ouer hom-/haarself as

bevoeg ag om die spesifieke impak hiervan te hanteer.

Ten slotte moet gewys word op die ouer as rolmodel vir sy kind in die middelkinderjare,

wanneer die ouer self besig is om die impak van sy egskeiding te hanteer. Die kind

sien tydens hierdie fase nog grootliks op na die leiding en voorbeeld van beide ouers.

Waar die ouer poog om van gesonde metodes gebruik te maak in sy eie verwerking van
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die egskeidingstrauma, kan verwag word dat die ouer meer emosionele energie

beskikbaar sal hê vir die versorging van die kind. Dit kan egter kommerwekkend word

wanneer foutiewe metodes gebruik word en die kind blootgestel word aan die risiko om

in sy rolmodel(le) se egskeidingspatologie ingetregter te word. Daar sal kortliks verwys

word na die impak op die vier veranderlikes wat die fokus van hierdie ondersoek is,

naamlik selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale gedrag en gedragsimptomatologie.

• Selfkonsep

Die kind kan homself evalueer na aanleiding van die ouer se hantering van sy eie

rousmart. Sy selfagting kan gestimuleer word om waarde-oordele oor homselfte vel na

aanleiding van wat hy waarneem in die ouer se rouproses. Die manier waarop die ouer

sy eie emosies hanteer, sal aan die kind 'n verwysingsraamwerk gee van regte en ver-

keerde metodes om sy eie emosies te hanteer. Kinders staan soms midde-in die

konflik waar ouers van mekaar verskiloor opvoedingspraktyke en ontvang sodoende

verwarrende terugvoer oor hulle gedrag van hulle ouers. Hulle moet dan hierdie

verwarrende inligting prosesseer terwyl hulle selfkonsep ontwikkel. Die kind word

verder benadeel wanneer hy waarneem dat sy ouers wedersyds hulle respek vir me-

kaar verloor het (Eder & Mangelsdorf , 1997).

• Lokus van kontrole

Waar die ouer intens betrokke is by sy eie emosionele prosesse kan dit gebeur dat die

kind sy aandag op die ouer se wisseling in psigologiese gesondheid vestig. Hy kan sy

eie gesondheid afhanklik stel van die fluktuasie van emosies by die ouer, wat weer

daartoe kan bydra dat die kind se lokus van kontrole nie na interne kontrole ontwikkel

nie, maar in werklikheid ekstern bepaal word. Verskillende faktore kan 'n verdere rol

speel in hierdie proses van eksternalisering, soos:

o die mate wat konflik oor die kinders bygedra het tot die egskeiding;

o die impak van 'n stiefouer en

o die onvermoë om stigmatisering te hanteer (Jonassen en Grabowski, 1993).
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• Sosiale gedrag

lndien die ouers betrokke was in 'n gekompliseerde egskeiding wat veroorsaak is deur

die betrokkenheid van 'n derde party, kan die kind die risiko van sosiale stigmatisering

negatief beleef. Dit kan daartoe lei dat die kind verkies om sosiaal te onttrek en minder

geleenthede kry om sy sosiale gedrag te vorm. Aan die ander kant kan dit gebeur dat

die ouer sosiaalonttrek as gevolg van die egskeiding en dat daar minder sosialiserings-

geleenthede vir die kind geskep word (Parke & O'Neil, 2000).

• Gedragsimptomatologie

Die voorbeeld wat die ouer stel in die hantering van spanning, aggressie en woede kan

vir die kind 'n rolmodel skep vir sy eie gedrag. Indien daar verder binne die kind 'n

konflik bestaan ten opsigte van sy selfkonsep en lokus van kontrole, kan verwag word

dat dit in sy gedrag weerspieël sal word (Liebert et al., 1986).

3.2.3 Die ontstaan van psigopatologie

Amato (2001, 1994), Hetherington et al. (1998) en Amato en Keith (1991 )verwys na die

bestaan van patologie by ouers wat betrokke is in egskeidingsgedinge. Hierdie pato-

logie kan die psigologiese funksionering van die kind benadeel. In hierdie opsig word

na die vader of moeder verwys as 'n hoërisiko-ouer (wat moontlik 'n rol gespeel het in

die huweliksontbinding). In die paragrawe hieronder word spesifiek verwys na DSM-IV-

versteurings (3.2.3.1) en egskeidingsindrome (3.2.3.2).

3.2.3.1 DSM-lV-versteurings

Dit sou gevaarlik wees om noodwendig egskeiding met diagnoseerbare versteurings in

verband te bring. Tog kan dit aangetoon word dat sekere versteurings, afhangend van

die premorbiede persoonlikheidsfunksionering van die individu, meerwaarskynlik raak

gedurende die egskeidingsproses. Navorsing toon aan dat premorbiede persoonlik-

heidsfunksionering van ouers nie altyd genoegsaam verreken word tydens egskeidings

nie (Emery et al., 1999). Dit is verder bekend dat die impak van stres op verskeie DSM-

IV-versteurings nadelig is. So kan dit byvoorbeeld gebeur dat 'n goedfunksionerende



ouer in die egskeidingsproses probleme ervaar om vorige versteurings wat goed beheer

was, verder te hanteer. Van die bekendste versteurings wat in samehang met egskei-

ding genoem word, is angs, depressie, posttraumatiese stres en somatiserende ver-

steurings. Waar daar 'n premorbiede potensiaal vir 'n persoonlikheidsversteuring be-

staan het, kan egskeiding die ontwikkeling daarvan bevorder.

3.2.3.2 Egskeidingsindrome

Williams (1990) som die gevaar van egskeidingsindrome baie goed op met die vol-

gende opmerking by die Fifth Annual Conference, National Council for Children's

Rights:

"Parentectomy is the removal, erasure, or severe diminution of a caring parent in

a child's life, following separation or divorce ... A parentectomy is the most cruel

infringement upon children's rights to be carried out against human children by

human adults. Parentectomies are psychologically lethal to children and

parents."

Egskeidingsindrome het eers onlangs in navorsing aandag begin geniet as gevolg van

die toename in egskeidings, egskeidingsdispute en komplikasies wat as gevolg van

egskeidings ingetree het. In hierdie toename het regslui en geestesgesondheids-

werkers 'n patroon van sind rome begin waarneem wat verwant is aan egskeiding. Een

van die ouers sal byvoorbeeld 'n poging aanwend om ten volle beheer en toesig oor die

kind te verkry. Die kind word in 'n mindere of meerdere mate ook aktief in hierdie

proses gebruik (Wakeford, 2001).
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Die volgende egskeidingsindrome word onderskei:

• Die ouervervreemdingsindroom (Parental Alienation Syndrome) (Gardner, 1992;

Wakeford, 2001);

• Die seksuele-aantuigings-in-egskeidingsindroom (Sexual Allegations in Divorce

Syndrome (SAID)) (Wakeford 2001);
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• Die medeakompleks (Wakeford (2001);

• Egskeidingsverwante-kwaadwillige-moedersindroom (Divorce Related Malicious

Mother Syndrome) (Wakeford, 2001) en

• Munchausen-sindroom by volmag (proxy) (MBP) (Wakeford, 2001).

Van die belangrikste gevolge van egskeidingsindrome word deur Williams (1990) soos

volg aangedui:

• Die ouer wat die slagoffer hiervan is, kan onttrek vanweë die aanklagte teen hom!

haar, of om sy!haar kinders teen verdere emosionele pyn te beskerm.

• Hoewel die slagofferouer moontlik kan onttrek, bly die kinders nog steeds in die

emosionele slagveld van die ouer wat die aannames maak.

• Die kind beleef 'n verlies aan 'n ouerfiguur deur prosesse wat nie deur hom verstaan

word nie, en kan die ouer wat onttrek daarvoor verwyt.

o Die kind kan 'n wantroue ontwikkel in enige volwasse figuur wat 'n vertrouens-

verhouding met homlhaar wil sluit.

Die impak van ouers se psigopatologie en egskeidingsindrome op die kind kan nouliks

onderskat word. Erikson (1965) verwys na die kind in sy middelkinderjare as 'n kind wat

identifiseer met die ouer. Die kind in hierdie fase salook makliker met 'n ouerfiguur

bind. Die gevolge van patologie wat by die ouer teenwoordig is, kan katastrofies wees

vir die kind. Daar is eers onlangs begin om die voorkoms van egskeidingsindrome ten

opsigte van volwassenes te ondersoek en daar is tot dusver geen noemenswaardige

studies gedoen ten opsigte van die impak van hierdie versteurings op die kind in sy

middelkinderjare nie. Die foutiewe terugvoer wat die kind ten opsigte van sy funksio-

nering van een van die ouers ontvang, kan hom baie nadeling kan beïnvloed. Die kind

kan byvoorbeeld aansporing en erkenning kry vir die feit dat hy teen die ander ouer kant

gekies of getuig het, hetsy die kind 'n gewillige of 'n onwillige medespeler was. Verder

bestaan daar die risiko van 'n simbiotiese verhouding met die ouer wat patologie het en

die kind ontwikkel uiteraard 'n eksterne lokus van kontrole. Die magspel van die ouer

met patologie behels juis die gebruik van die kind as 'n pion, wat tot gevolg het dat die

kind, vanweë sy toetrede tot hierdie volwassewêreld, dit moeilik kan vind om te
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sosialiseer met sy portuurgroep. Gesins- en familieverhoudings kan ook gestrem raak,

met die gevolg dat geleenthede vir sosialisering beperk word. Die gebruik van die kind

deur die ouer om valse klagtes van siekwees of seksuele molestering te rapporteer kan

ook bydra tot gedragsafwykings by die kind.

3.2.4 Sosio-ekonomiese gevolge

Daar kan aangetoon word dat elke veranderlike wat gedurende die huwelik 'n rol

gespeel het, tydens die egskeiding 'n nog groter rol by die volwassenes speel. Trou-

ens, baie volwassenes ervaar ernstige stremminge wat traumaties kan wees indien dit

nie suksesvol hanteer word nie,. Hieronder geld verblyf (3.2.4.1), verantwoordelikheid

(3.2.4.2), inkomste en eiendom (3.2.4.3), veranderende sosiale ondersteuningsnet-

werke (3.2.4.4) en hertroue (3.2.4.5).

3.2.4.1 Verblyf

Die ouer wat die verantwoordelikheid vir beheer en toesig ontvang, sit met die bekom-

mernis oor huisvesting vir hom-/haarself en vir die kinders. Hoewel die ideaal sou wees

om kwalitatief op dieselfde peil te bly as waarop hulle voor die egskeiding was, gebeur

dit selde. Dit sal verder aangetoon word dat veral die toesighoudende ouer beleef dat

verblyf kwalitatief ook afgeskaal moet word, maar die impak van 'n verhuising vir 'n ouer

wat nie beheer en toesig verkry nie, moet ook nie misken word nie. 'n Verhuising weg

van die plek wat as vesting van sekuriteit gedien het en as belegging gesien is, kan

traumaties wees (Plunkett et a/., 1997).

3.2.4.2 Verantwoordelikheid

Met egskeiding breek daar 'n fase van veranderende verantwoordelikhede aan. Terwyl

beide huweliksmaats verantwoordelikheid aanvaarvir die kinders binne 'n harmonieuse

huwelik, word een ouer nou belas met beide se take. Howel daar gedeelde verantwoor-

delikhede kan wees, is die beslissings wat van oomblik tot oomblik geneem moet word

van so 'n aard dat die ander nie noodwendig geraadpleeg sal word nie. Hierdie situasie



kan verder eskaleer, soos wat potensiële stiefouers en -kinders betrokke raak. Dit

impliseer dat buiten die natuurlike ouerrol wat teenoor eie kinders ingeneem word, die

ouer 'n bykomende rol moet aanleer en daarvoor verantwoordelikheid aanvaar. Hierdie

aspek kan met baie trauma gepaard gaan indien dit een van die redes van egskeiding

was.

Soos voorheen vermeld, hoef hierdie aspekte nie noodwendig negatief geïnterpreteer

te word nie. In gevalle waar daar byvoorbeeld traumatiese letsels in die gesin teen-

woordig was, is die verandering van verantwoordelikheid dikwels een wat met geen

trauma gepaard gaan nie en wat dikwels verkies en verwelkom word (Plunkett et a/.,

1997).

3.2.4.3 Inkomste en eiendom

Tydens die vasstelling van egskeidingsooreenkomste kan inkomsteverdeling een van

die moeilikste probleme wees wat die langste kan neem om te hanteer en op te los.

Weissner en Garnier (1992) sowel as Hope et al. (1999a) bevind byvoorbeeld dat die

enkelouergesin wat deur egskeiding tot stand kom, finansieel geweldig gestrem word.

Omdat dit dikwels die vrou is wat saam met haar kinders die enkelouergesin vorm, toon

studies aan dat dit veral die vrou is wat die ergste gestrem word deur die finansiële

impak van egskeiding. Die spanning van hierdie finansiële onsekerheid kan lei tot 'n

meer beperkte sosiale betrokkenheid as in die verlede, asook 'n onvermoë om te

voldoen aan die verwagtings wat aan die ouerskapsrol gekoppel word. Persepsies van

deprivasie kan vorm en die psigologiese impak daarvan om die finansies met groter

verantwoordelikheid te hanteer kan geweldige emosionele eise aan die enkelouer stel.

Egskeiding kan ook impliseer dat 'n verhuising plaasvind en dat afskeid geneem moet

word van 'n bekende omgewing. Vir die enkelouerwat beheer en toesig oor die kinders

verkry, beteken dit gewoonlik 'n skuif na swakker omstandighede as waaraan hulle

gewoond was. Dit is nie net die kinders wat hierdeur geraak word nie: die Holmes

Rahevraelys toon verhuising aan as een van die aspekte wat die meeste spanning by

volwassenes veroorsaak. Dit kan veral die geval wees waar daar 'n positiewe,

sentimentele waarde aan 'n eiendom/besitting geheg is en dit nou moontlik tydens

106



verdeling van eiendom afgestaan moet word (Plunkett et a/., 1997).

3.2.4.4 Veranderende sosiale ondersteuningsnetwerke

'n Geskeide persoon voel hom-/haarself (op subjektiewe wyse) nie noodwendig meer

welkom binne 'n vriendekring wat as huwelikspaar ontwikkel is nie.

3.2.4.5 Hertroue

Hertroue van een huweliksmaat impliseer finaliteit ten opsigte van die egskeidings-

proses, veral indien daar onuitgesproke hoop was op hereniging. Dit kan iets soos 'n

rouproses ontketen. Die impak van hertroue op eie kinders moet ook verreken word,

hetsy dit positief of negatief is.

3.2.5 Impak op ander volwassenes

Dit kan aangetoon word dat 'n egskeiding geensins net diegene binne die direkte

gesinsverband kontamineer nie. Inteendeel, binne die huweliksverhouding is daar

sprake van ses mense, naamlik die huwelikspaar en hulle onderskeie ouers (Ross &

Corcoran, 1996). Ouers en skoonouers kan juis in krisistye van onskatbare waarde

wees, op dié voorwaarde dat hulle wel as ondersteuningsisteme optree. Buiten die

ouers en skoonouers is daar egter ook broers en susters wat deur 'n egskeiding geraak

word (Retief, 1990). Die mate waarin hulle kan toetree sal afhang van die gesins- en

huweliksdinamika van elke party en van watter alliansies in die verlede binne die

huwelik gesluit is. 'n Swaer/skoonsuster en skoonouers word nie noodwendig vervreem

nie, maar kan juis ondersteunend optree.
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3.2.5.1 Grootouers

Die impak op grootouers kan ook kenmerkend van rousmart wees (Alvarez, 1983). Met

egskeiding beleef grootouers verlieservarings ten opsigte van die huweliksisteem wat 'n

geweldige impak op hulle kan hê. Die verlies van 'n skoonseun/-dogter kan hulle net



soveel raak as die verlies van 'n seun/dogter.

3.2.5.2 Stiefouers

Everett (1998) verwys daarna dat die helfte van Amerikaners ten minste een keer by 'n

hersaamgestelde gesin (stieffamilie) betrokke was, is, of sal wees en dat dit na

verwagting die mees algemene gesinsamestelling van die toekoms gaan wees. Wat

van belang is, is om daarop te let dat daar nie net sprake is van 'n eenmalige egskei-

ding en hertroue nie, maar dat dit herhaaldelik kan geskied. In hierdie proses ver-

menigvuldig die hoeveelheid potensiële gesinsisteme waarmee rekening gehou moet

word. 'n Volwassene kan byvoorbeeld drie keer getroud en geskei wees met kinders

wat drie verskillende moeders/vaders het, met vier verskillende grootouerpare en

familiesisteme wat betrokke is. Die meeste stiefouers leer hulle rol aan deur ouer-

skapservarings in vorige gesinne, sowel as hulle ervaring met hulle stiefkinders uit 'n

huidige huwelik.

Daar is bevind dat waar die twee volwassenes wat betrokke is in 'n stiefgesin mekaar

werklik liefhet en waar die kinders dit kan sien, dit bydra tot die vorming van suksesvolle

stiefgesinne. Indien die stiefouer verder aktief by stiefkinders betrokke is in 'n aktiwiteit

wat deur almal geniet word, kan dit die verhouding verder vestig (vergelyk ook

2.4.6.4.3.(E)).
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Hoewel hierdie prosesse in die eerste plek op die volwassene van toepassing is, kring

die impak daarvan na die kind uit. Dit sal vervolgens bespreek word met verwysing na

selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale gedrag en gedragsimptomatologie.

• Selfkonsep

Met verhuising moet die kind afskeid neem van 'n omgewing wat sy selfkonsep help

vorm het. As die omgewing traumaties en negatiefwas, skep 'n verhuising nuwe poten-

siaal vir groei, maar as die kind sy omgewing positief en stimulerend beleef het en met

positiewe terugvoerpotensiaal, beleef die kind 'n verlies. Nuwe alternatiewe moet

gesoek word wat telkens geweeg sal word teen dié van die positiewe wat voorheen



beleef is. Waar ouers voorheen elkeen sy eie rolmodel vir die kind kon wees, val die

volle verantwoordelikheid nou op die enkelouer. Daar kan nie van die enkelouer

verwag word om beide rolmodelle te ontwikkel nie. Hierdie verlies aan een bindings-

figuur, wat minder insette van 'n rolmodel beteken, kan die kind in sy selfkonsep-ont-

wikkeling strem. Waar ouers verder voor die egskeiding oor finansies beskik het om die

kind se selfkonsep te bevorder, kan beperkte finansies veroorsaak dat geleenthede

meer beperkend raak.

• Lokus van kontrole

Ten opsigte van ekonomiese en sosiale verandering beleef die kind deurlopend dat

daar 'n verlies van kontrole oor sy omgewing is. Beslissings ten opsigte van die egskei-

dingsooreenkoms impliseer dat die kind 'n magtelose rolspeler is. Verder kan daar deur

middel van regters en prokureurs toesig gehou word oor die implimentering van pro-

sedures in belang van die kliënt, naamlik die ouer. Hierdie aspek skep die risiko dat die

kind toenemend 'n eksternalisering van sy lokus van kontrole kan beleef. Waar die kind

voorheen byvoorbeeld ongereguleerde toegang tot beide ouers gehad het, is dit nie

meer die geval nie. Die beperkings wat die beheer-en-toesigouer se finansies stel, kan

bydra tot die belewenis van 'n eksterne kontrole.

• Sosiale gedrag

lndien egskeiding gepaard gaan met verhuising, kan die kind verwyder word van 'n

sosiale ondersteuningsgroep. Verder moet hy opnuut leer om binne 'n nuwe omgewing

te sosialiseer. Met egskeiding kan finansies ook so skraps raak dat sosialiseringsge-

leenthede, soos die beoefening van sport en 'n verenigingslewe, beperk word.

• Gedragsimptomatologie

Waar beide ouers verantwoordelikheid geneem het vir gedragsmodifiëring van die kind,

is dit nie noodwendig meer die geval nie, en daar is minder geleenthede om as rolmo-

del vir die kind op te tree. Omdat die toesighoudende ouer boonop finansieel verant-

woordelik is daarvoor om die gesin te laat oorleef kan kontrole oor kinders swakker

wees. In die proses kan letsels gelaat word op kinders in 'n enkelouergesin waar ouer

kinders ingespan word om te help met gedragskontrolering van jonger kinders. Terwyl
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kinders in 'n intakte gesin self beslissings oor hulle sakgeld kon neem, moet sakgeld en

'n salaris vir deeltydse werk dalk nou vir die oorlewing van die gesin aangewend word.

3.2.6 Die impak van die egskeidingsooreenkoms wat gesluit word

Die egskeidingsooreenkoms wat gesluit word tusssen die twee ouers het nie altyd 'n

direkte verband met die kind nie. Twee aspekte dien as motivering waarvan kennis

geneem moet word in die egskeidingsooreenkoms, naamlik:

• die konsekwensies van die ooreenkoms wat 'n direkte impak op die ervaringswêreld

van die kind het en

• die metode waarop ouers tot 'n egskeidingsooreenkoms kom.

Die wyse waarop die proses van egskeiding verloop, is bepalend vir die emosionele

funksionering van die hele gesin wat deur die egskeiding geraak word. Navorsers toon

aan dat potensiële woede oor beheer-en-toesigbevele wat as onbillik beleef word, die

vaartuig kan word vir ouers se vorige onopgeloste konflik, met die moontlikheid dat die

kinders deur die huweliksmaats gebruik kan word in hierdie konflik (Van Wyk & La Cock

1988). Die gevaar bestaan dan dat die proses van heling uitgestel word en dat

familiebande verder begin disintegreer vanweë onhanteerbare kragte en magte wat

ontketen word. Verder toon Greif (1997) aan dat 'n besoekende ouer se onttrekking

aan hulle kinders na egskeiding gewoonlik te wyte kan wees aan een of meer van die

volgende veranderlikes (wat met beheer en toesig en toegangsreëls verband kan hou):
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• die verhouding tussen ouer en kind;

• die besoeke van die kind aan die ouer;

• telefoonkontak, al dan nie;

• besoeke aan die kind by ander plekke en geleenthede;

• interouerkonflik en

• meningsverskille oor kinderopvoedingspraktyke.



Greif (1997) verwys verder daarna dat 'n ouer met toegang ter aanvang kontak met sy

kinders kan hê, maar dat dit kan verander na min of selfs geen kontak nie.

3.2.7 Die positiewe gevolge van egskeiding

Dit is 'n foutiewe persepsie om egskeiding net aan mislukking gelyk te stel (Van Wyk &

La Cock 1988) - daarvoor is daar te veel aanduidings van mense wat hierdie stap as

bevryding uit 'n traumatiese situasie ervaar. Marsh (1990) toon aan dat alternatiewe

vorme van gesinsamestelling nie noodwendig slegter is as die tradisionele gesin nie.

Sulke gesinne kan selfs oor sekere copingvaardighede beskik wat nie by die

tradisionele gesin voorkom nie. Soos hieronder aangedui word, kan egskeiding positie-

we gevolge hê in die vorm van deursigtigheid (3.2.7.1), 'n stabilisering van disekwili-

brium (3.2.7.2), 'n verandering van vaagheid na helderheid (3.2.7.3), finansiële selfstan-

digheid en onafhanklikheid (3.2.7.4), 'n identiteitswins en -verlies (3.2.7.5), 'n wins en

verlies ten opsigte van rolle (3.2.7.6), 'n aflegging van sekere gebruike (3.2.7.7), 'n

gevoel van vryheid en veiligheid (3.2.7.8) en 'n ontdekking en ontwikkeling van nuwe

kragte (3.2.7.9).

3.2.7.1 Deursigtigheid

Daar word gerapporteeer dat die egskeiding beleef kan word as 'n uiteindelik opgeklaar-

de situasie wat vir 'n gesin aangebreek het, nadat die huwelik deur onsekerheid en selfs

onaangenaamhede gekenmerk is (Salk, 1978).
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3.2.7.2 Stabilisering van disekwilibrium

Met die finale egskeidingsbevel kry die egliede geleentheid om tot stabiliteit te kom.

Afhangende van die eenstemmigheid waarmee die ooreenkoms bejeën word, kan die

volwassenes begin werk aan die bevel wat sigbaar en duidelik is. Emosionele en kog-

nitiewe prosesse kan nou kans kry om te stabiliseer. Dit kan die geleentheid skep vir

ouers om deur middel van hulle nuwe rolle met warmte na hulle kinders uit te reik.

Tydens hierdie proses kan dissipline meer konsekwent en voorspelbaarword. Laasge-



noemde twee aspekte word aangetoon as van die belangrikste voorspellers van kinders

se aanpassing (Lutzke et al., 1996; Salk, 1978).

3.2.7.3 Vanaf vaagheid na helderheid

Met die finale egskeidingsbevel word prosesse wat voorheen moontlik geheim gehou

is, of andersins vaag was, helder. Gevolglik kan volwassenes nou hulle lewens met

groter duidelikheid as in die verlede aanpak.

3.2.7.4 Finansiële selfstandigheid en onafhanklikheid

Voor die finale egskeidingsbevel kon daar finansiële onsekerheid wees. Die egskei-

d ingsbevel bring duidelikheid oor die verskillende verantwoordelikhede wat nou aanvaar

moet word. Hoewel die finansiële eise swaar kan wees, impliseer dit dat daar nou

daadwerklik aan die eise van finansiële selfstandigheid gewerk kan word.

3.2.7.5 Identiteitswins en -verlies

Huweliksonmin en egskeiding kan 'n aftakelende proses wees waarin vorige huweliks-

maats beleef dat hulle verander het. Indien daar aspekte van egodisintegrasie was,

word die geleentheid nou gekry om tot ego-integrasie te kom, met die implikasie dat die

individu wat hierdie geleentheid benut, tot 'n nuwe bewustheid van die self kan kom.

Afhangend van die wending wat die proses neem, kan dit verrykend wees. Nuwe ge-

leenthede word raakgesien en daarop gereageer (Vaughan, 1994).

3.2.7.6 Rolwins en -verlies
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In traumatiese egskeidings is daar sprake van beide rolwins en -verlies. In die geval

van traumatiese huwelike kan die nuwe rol wat aanvaar moet word as 'n wins beskou

word. Dit kan selfs gebeur dat die nuwe rolle in werklikheid reeds voor die egskeiding

begin opereer het, soos in die geval waar 'n man met 'n derde party saamwoon voor die

egskeiding en die moeder reeds die rol as primêre versorger oorgeneem het (Vaughan,
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1994; Plunkett et al., 1997).

3.2.7.7 Afleggin~ van sekere gebruike

Gedurende 'n huwelikstydperk word sekere gewoontes binne 'n gesin aangeleer. Dit

geld ook vir die huweliksverhouding. Huweliksmaats neig daartoe om mekaar se

smake en keuses te eerbiedig, soms ten spyte van eie voorkeure. Met egskeiding word

die geleentheid geskep om nuwe alternatiewe te ondersoek. Soms kies egliede om juis

sekere voorkeure afte lê vanweë die konnotasie daaraan, soos om 'n ander parfuum te

begin gebruik as dit wat tydens die huwelik gebruik is.

3.2.7.8 Gevoel van vryheid en veiligheid

In ongelukkige huwelike voel een of beide partye dikwels verantwoordelik vir die ander

se besluite. In sommige gevalle kan daar selfs sprake wees van 'n sogenaamde emo-

sionele gevangenskap. Egskeiding bied 'n nuwe vryheid. Indien daar traumatiese

aspekte ook teenwoordig was, word die gevoel verder gekenmerk deur 'n ervaring van

veiligheid (Alvarez, 1983).

3.2.7.9 Ontdekking en ontwikkeling van nuwe kragte

Baie moeders rapporteer dat hulle in die proses van egskeiding bewus geword het van

hulle positiewe eienskappe en dat dit hulle gehelp het om nuwe kragte te ontwikkel en

meer onafhanklik te word. Hulle was minder depressief en het minder gesondheids-

probleme gehad. In hierdie studie het driekwart van die moeders gerapporteer dat hulle

lewe in die nuwe, hersaamgestelde gesin baie beter was as in die laaste jaar van hulle

huwelik. Kinderopvoeding was ook makliker as met 'n nie-ondersteunende eggenoot

wat dissipline ondermyn (Hetherington & Stanley-Hagan, 1999).

3.3 Samevatting

Die kind in sy middelkinderjare is nog grootliks afhanklik van sy primêre versorgings-



Meta-analitici toon eenstemmigheid aan wanneer hulle verwys na die kardinale rol wat

ouers by die bepaling van die impak van egskeiding op hulle kinders speel (Amato,

2001; Pedro-Carroll, 2001; Whiteside & Becker, 2000; Hetherington et al., 1998; Amato,

1993; Amato & Keith, 1991). Verder is dit ook duidelik dat die impak van egskeiding

psigobiologies verstaan moet word. Soos wat hierdie faset die ouer negatief beïnvloed,

kan verwag word dat dit die kind ook sal benadeel.

figure. In hierdie opsig is die kind nog vasgevang in 'n differensiasieproses tussen sy

eie persoonlikheid en dié van sy versorgingsfigure. Die meta-analises, soos bespreek

in afdeling 2.3.3.3, het aangedui dat die kind in sy middelkinderjare beïnvloed word deur

die impak van egskeiding op die ouer. In hierdie hoofstuk is gefokus op van die sub-

komponente van hierdie meta-analises wat die impak op die ouer aandui as veran-

derlike vir die kind en sy gedrag (3.2). Hierdie subkomponente het onder andere be-

trekking op die ouer se fisieke (3.2.1) en psigologiese gesondheid (3.2.2), die ontstaan

van psigopatologie by die ouer (3.2.3), sosio-ekonomiese gevolge van egskeiding vir

die ouer (3.2.4) en die gevolge van hertroue (3.2.5) en die aard van die skikkings-

ooreenkoms en die wyse waarop die bereik is (3.2.6). Laastens is sekere positiewe

gevolge van 'n egskeiding vir die ouers sowel as kinders uitgelig (3.2.7).
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Daar is verder aangetoon dat die impak van egskeiding op ouers 'n belangrike invloed

sal hê op die vier veranderlikes wat by die kind ondersoek word, naamlik die selfkon-

sep, lokus van kontrole, sosiale gedrag en gedragsafwykings. Die ouer se hantering

van egskeiding kan intra- of interpsigies van aard wees. Waar hierdie impak met ver-

keerde hanteringsmeganismes hanteer word, het dit 'n negatiewe invloed op die kind in

sy middelkinderjare.

Die doel van hierdie en die vorige hoofstuk was om insigte vanuit die literatuur te verkry

rakende die impak van egskeiding op die kind in sy middelkinderjare (hoofstuk 2) en op

die volwasse ouer van so 'n kind (hoofstuk 3). In hoofstuk 4 word aandag gegee aan

die metode wat gevolg is vir die empiriese ondersoek na aanleiding van die insigte wat

hierbo verkry is.



HOOFSTUK4

Metode van ondersoek
4.1 Inleiding

In hierdie hoofstuk sal die empiriese metodiek wat in die navorsing gebruik is,

verduidelik word. Daar sal aandag gegee word aan die doelstellings (4.2), navorsings-

ontwerp en -prosedure (4.3), die studiepopulasie (4.4), metode van steekproeftrekking

(4.5) en die statistiese tegnieke wat gebruik is (4.9). Die spesifieke hipoteses van

hierdie navorsing salook duidelik geformuleer word (4.8).

Verder sal die verskillende psigologiese meetinstrumente wat gebruik is bespreek en 'n

motivering vir die insluiting daarvan gegee word (4.7). Ter wille van leesbaarheid sal

die naam van elke psigologiese instrument ter aanvang gebruik word, maar daarna sal

'n akroniem gebruik word om die psigologiese meetinstrument of 'n subveld daarvan te

beskryf. Ten slotte sal probleme wat tydens die insameling van die navorsingsdata

ervaar is, bespreek word (4.10).

Dié studie vorm 'n subkomponent van 'n interuniversitêre navorsingsprojek deur die

Potchefstroomse Universiteit van Christelike Hoër Oriderwys en die Universiteit van die

Vrystaat. Die oorkoepelende organiseerders van die navorsingsprojek was prof. E. van

Rensburg en dr. R. Beukes. Deelnemers aan die projek (M- en Ph.D.-studente) het

ooreengekom om verskeie streke en skole te besoek ten einde die meetinstrumente op

'n verteenwoordigende populasie af te neem.
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4.2 Doelstellings

Die doel van hierdie navorsing is om die psigologiese funksionering van kinders in hulle

middelkinderjare uit egskeidingsgesinne met kinders in hulle middelkinderjare uit intak

te gesinne te vergelyk.



DIAGRAM 4.1

Diagrammatiese voorstelling van die navorsingsdoelstellings en -hipoteses (Hierdie
numerering sal vervolgens deurlopend in Hoofstuk 4 en Hoofstuk 5 gebruik word.)

Oorkoepelende doelstelling:
Om te bepaal of daar 'n beduidende verskil is in die psigologiese funksionering van kinders uit

geskeide en intakte gesinne

A. Verskille ten opsigte van B. Verskille ten opsigte van geslagte C. Verskille ten opsigte van twee
psigologiese funksionering van kin- by kinders uit geskeide en kinders uit ouderdomsgroepe by kinders uit
ders uit geskeide versus kinders uit intakte gesinne geskeide en intakte gesinne
intakte gesinne

A I.Kinders uit geskeide en B I. Seuns en dogters uit geskeide C I.Kinders uit geskeide gesinne
intakte gesinne gesinne Om te bepaal of daar 'n beduidende

Om te bepaal of daar 'n beduidende Om te bepaal of daar 'n beduidende verskil is in die funksionering van
verskil is in die funksionering van verskil is in die funksionering van kinders uit geskeide gesinne ten
kinders uit geskeide versus kinders uit kinders uit geskeide gesinne ten opsigte van ouderdom met betrekking
intakte gesinne ten opsigte van: opsigte van geslag met betrekking tot: tot:

Al.l Selfkonsep BI.l Selfkonsep Cl.l Selfkonsep
A 1.2 Lokus van kontrole B 1.2 Lokus van kontrole C 1.2 Lokus van kontrole
AJ.3 Sosiale ondersteuning BJ.3 Sosiale ondersteuning C 1.3 Sosiale ondersteuning
AlA Gedragsimptomatologie BIA Gedragsimptomatologie CIA Gedragsimptomatologie

B 2. Seuns en dogters uit intakte C 2. Kinders uit intakte gesinne
gesinne Om te bepaal of daar 'n beduidende

Om te bepaal of daar 'n beduidende verskil is in die funksionering van
verskil is in die funksionering van kinders uit intakte gesinne ten opsigte
kinders uit intakte gesinne ten opsigte van ouderdom met betrekking tot:
van geslag met betrekking tot:

C2.1 Selfkonsep
B 2.1 Selfkonsep C2.2 Lokus van kontrole
B 2.2 Lokus van kontrole C 2.3 Sosiale ondersteuning
B 2.3 Sosiale ondersteuning C2A Gedragsimptomatologie
B 204 Gedragsimptematologie

B 3. Verskille tussen seuns uit geskeide B 4. Verskille tussen dogters uit
en intakte gesinne geskeide en intakte gesinne

Om te bepaal of daar 'n beduidende Om te bepaal of daar 'n beduidende
verskil is in die funksionering van seuns verskil is in die funksionering van
uit geskeide en intakte gesinne ten opsigte dogters uit geskeide en intakte gesinne
van: ten opsigte van:

B 3.1 Selfkonsep B4.1 Selfkonsep
B 3.2 Lokus van kontrole B 4.2 Lokus van kontrole
B 3.3 Sosiale ondersteuning B 4.3 Sosiale ondersteuning
B3A Gedragsimptematologie B4A Gedragsimptematologie



4.2.1 Oorkoepelende doelstelling

Die oorkoepelende doelstelling van hierdie navorsing is om te bepaal of daar verskille is

tussen enkele komponente van die funksionering van kinders in hulle middelkinderjare

uit egskeidingsgesinne, teenoor kinders in hulle middelkinderjare uit intakte gesinne.

4.2.2 Subdoelstellings

Ten einde hierdie algemene doelstelling te bereik, sal die volgende meer spesifieke

subdoelstellings (A tot C) ondersoek word:

4.2.2.1 Subdoelstelling A

Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van kinders in hulle middelkinderjare uit geskeide en

intakte gesinne.

A 1. Kinders uit geskeide gesinne

117

Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van kinders uit geskeide gesinne versus kinders uit

intakte gesinne ten opsigte van:

A 1.1 Selfkonsep

A 1.2 Lokus van kontrole

A 1.3 Sosiale ondersteuning

A 1.4 Gedragsimptomatologie

4.2.2.2 Subdoelstelling B

Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van kinders in hulle middelkinderjare ten opsigte van



B 1. Kinders uit geskeide gesinne

geslag (seuns versus dogters, seuns versus seuns en dogters versus dogters) uit

geskeide en intakte gesinne.

Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van kinders uit geskeide gesinne ten opsigte van geslag

met betrekking tot:

B 1.1 Selfkonsep

B 1.2 Lokus van kontrole

B 1.3 Sosiale ondersteuning

B 1.4 Gedragsimptomatologie

B 2. Kinders uit intakte gesinne

Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van kinders uit intakte gesinne met betrekking tot geslag

wat betref:
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B 2.1 Selfkonsep

B 2.2 Lokus van kontrole

B 2.3 Sosiale ondersteuning

B 2.4 Gedragsimptomatologie

B 3. Verskille tussen seuns uit geskeide en intakte gesinne

. Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van seuns uit intakte en geskeide gesinne rakende die

volgende aspekte:



B 3.1 Selfkonsep

B 3.2 Lokus van kontrole

B 3.3 Sosiale ondersteuning

B 3.4 Gedragsimptomatologie

B 4. Dogters uit intakte en geskeide gesinne

Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van dogters uit intakte en geskeide gesinne ten opsigte

van:

B 4.1 Selfkonsep

B 4.2 Lokus van kontrole

B 4.3 Sosiale ondersteuning

B 4.4 Gedragsimptomatologie

4.2.2.3 Subdoelstelling C
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Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van kinders met betrekking tot ouderdomsverskille (9-10-

jariges in vergelyking met 11-13-jariges) uit geskeide en intakte gesinne.

C 1. Kinders uit geskeide gesinne

Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van kinders uit geskeide gesinne ten opsigte van ouder-

dom en met betrekking tot die volgende:

C 1.1 Selfkonsep

C 1.2 Lokus van kontrole

C 1.3 Sosiale ondersteuning

C 1.4 Gedragsimptomatologie
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C 2. Kinders uit intakte gesinne

Daar sal bepaal word of daar 'n beduidende verskil is tussen enkele komponente van

die psigologiese funksionering van kinders van verskillende ouderdomme uit intakte ge-

sinne rakende die volgende aspekte:

C 2.1 Selfkonsep

C 2.2 Lokus van kontrole

C 2.3 Sosiale ondersteuning

C 2.4 Gedragsimptomatologie

4.3 Navorsingsontwerp

Die navorsing sal berus op 'n eenmalige dwarsdeursnitontwerp, wat impliseer dat data

op 'n spesifieke tyd ingesamel is (Mitchell & Jolley, 1992). Die eenmalige dwarsdeur-

snitontwerp maak daarvoor voorsiening dat 'n groot hoeveelheid inligting in 'n kort

tydperk ingesamel word. Alternatiewe metodes, soos byvoorbeeld 'n longitudinale

ontwerp, sou tydrowend en arbeidsintensief wees. Die studie is ondersoekend van

aard en het ten doelom 'n aanduiding te gee van die aard van psigologiese gesondheid

by kinders in hulle middelkinderjare.

4.4 Studiepopulasie

Die studiepopulasie het bestaan uit kinders (uit verskillende bevolkingsgroepe) in hulle

laat middelkinderjare (graad 4 tot 7) wat oor 'n breë gebied (Vaalpark, Kroonstad,

Bloemfontein, Potchefstroom, Badplaas en Boksburg) versprei was. Die skole wat

deelgeneem het aan die navorsing was verteenwoordigend van 'n wye aantal bevol-

. kingsgroepe, taalgroepe en sosio-ekonomiese stande in Suid-Afrika. Uit die aan-

vanklike populasie van 1000 kinders was 923 se resultate bruikbaar. In die proses

waar verskeie navorsers saamgewerk het met die data-insameling, is daar praktiese

probleme geïdentifiseer wat later bespreek sal word.



4.5 Steekproef

Die steekproef is saamgestel deur van klaslyste van onderwysers by spesifieke skole

gebruik te maak. Die aantal leerlinge uit elke graad is proporsioneel saamgestel in

ooreenstemming met die gewig wat elke graad gedra het in terme van die stud ie-

populasie by die betrokke skool. Daar is briewe aan die ouers van die geïdentifiseerde

kinders gestuur om toestemming te verkry vir deelname aan die studie. Nadat

toestemming verkry is, is hulle in die studiepopulasie ingesluit (Naudé, 2001). Die

ondersoek groep is vanuit die studiepopulasie getrek. Hulle is kinders in hulle

middelkinderjare waarvan die inligting op hulle biografiese vraelys aangedui het dat

hulle ouers geskei is. Die kontrolegroep is op 'n ewekansige wyse uit die studiepopula-

sie getrek. Hulle is kinders in hulle middelkinderjare waarvan die inligting op hulle

biografiese vraelys aangedui het dat hulle uit intakte gesinne kom.

Ten opsigte van die steekproef is die volgende etiese aspekte verreken:

o Toestemming is van sowel skoolhoofde as ouers verkry, nadat hulle ingelig is oor

die navorsing.

• Dit is beklemtoon dat deelname op 'n vrywillige basis geskied.

• In die afneem van die toetse is van professionele persone, naamlik sielkundiges,

intern-sielkundiges en psigometrici gebruik gemaak.

• Elke deelnemer se identiteit is beskerm deurdat die data anoniem gebruik is.

• Geen deelnemer is aan enige veiligheidsrisiko's blootgestel ten tyde van of as

gevolg van hulle deelname nie.

4.6 Navorsingsprosedure

. Die insameling van die inligting is deur die volgende fases gekenmerk:
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• Die skoolhoofde van die geïdentifiseerde skole is genaderten einde toestemming te

verkry om die betrokke skool en kinders in die navorsing te gebruik. 'n Geskikte



datum is onderhandel vir die afneem van die psigologiese instrumente op die

geïdentifiseerde kinders.

• Toestemmingsbriewe is twee weke voor die toetsdatum aan die geïdentifiseerde

kinders se ouers gestuur. In die skrywe is die projek aan die ouers bekend gestel

en hulle kon aandui of hulself en hulle kind(ers) by die projek betrokke wou wees.

• Kinders wat toestemming van hulle ouers gehad het om deel te neem, is getoets op

die Piers-Harris Children's Self-Concept Scale (PHC), die Nowicki-Strickland Locus-

of-Control (LOK) en die Social Support Appraisal Scale (SSAS). Die toetsing het

onder toesig en beheer van 'n sielkundige/psigometris en sy/haar assistent plaas-

gevind.

• Die ouers van die kinders wat die toetsing voltooi het, is versoek om die Child

Symptom Inventory-4 (CSI-4) in te vul.

• Die ingesamelde data is vir korrektheid gekontroleer, nagesien en die rou tellings is

aangeteken. Die data is daarna statisties verwerk.

• 'n Databank met al die toetsdata is sentraal saamgestel. Die databank is toeganklik

gemaak vir M- en Ph.D-studente van beide universiteite.

• Data wat van toepassing is op die navorsing van die huidige ondersoeker is ver-

volgens onttrek met behulp van die Statistiese Konsultasiediens van die PU vir

CHO.

4.7 Psigologiese meetinstrumente

Die meetinstrumente is só geselekteer dat dit inligting kon bekom oor die kind se

funksionering, soos uit verskeie bronne verkry. Engelse weergawes van die toetse is

deur erkende vertalers in Afrikaans vertaal en taalkundig versorg. Die volgende meet-

instrumente is gebruik:

.• Kinders

Psigologiese instrumente afgeneem: Piers-Harris Children's Self-Concept Scale (PHC),

Nowicki-Strickland Locus-of-Control Scale (LOK) en die Social Support Appraisal Scale

(SSAS).
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Psigologiese instrumente afgeneem: Child Symptom Inventory-4 (CSI-4).

• Ouers

4.7.1 Piers-Harris Children's Self-Concept Scale (PHC)

Hierdie meetinstrument word vervolgens bespreek met verwysing na die rasionaal vir

die gebruik daarvan, 'n beskrywing van die instrument, die psigometriese eienskappe

daarvan en die motivering vir die insluiting daarvan.

4.7.1.1 Rasionaal

In hoofstuk 2 en 3 is aangetoon dat die funksion~ring van die kind se selfkonsep 'n

belangrike komponent van hierdie studie is. Verder is aangetoon dat die selfkonsep 'n

multidimensionele begrip is wat saamgestel word uit verskillende dimensies van die

kind se funksionering. 'n Meetinstrument wat die selfkonsep evalueer, moet dus nie net

die konsep selfkonsep verreken nie, maar moet verkieslik ook 'n aanduiding gee van

hierdie multidimensionaliteit. Die PHC voldoen aan hierdie kriteria en is in die verlede

gebruik in studies ten opsigte van kinders uit egskeidingsgesinne.

4.7.1.2 Beskrywing

123

Die PHC is 'n papier-en-potloodtoets wat vir navorsing ontwikkel is om die selfkonsep

van kinders te beskryf. Die skaal maak daarvoor voorsiening dat kinders vanaf vyf tot

16 jaar daarop getoets kan word. Die skaal is aanvanklik ontwikkel uit ander navorsing

van ander selfkonsepskale. Dit bestaan uit 80 stellings wat ses verskillende kompo-

nente van die selfkonsep evalueer. Die ses komponente is deur middel van faktor-

analises op die 80 vrae bepaal. Die ses komponente wat aangedui is, is die volgende:

. gedrag, intellektuele en skoolstatus, fisieke voorkoms, angs, gewildheid, geluk en tevre-

denheid (Piers, 1984; Burns, 1979). Saam met 'n totaaltelling omvat hierdie ses kom-

ponente die subvelde van die PHC.

Vervolgens sal aandag gegee word aan die subvelde van die PHC (Piers, 1984).



Hierdie telling word beskou as die betroubaarste telling, aangesien dit gebaseer is op al

80 items van die PHC. Dit gee 'n omvattende aanduiding van die kind se selfkonsep en

sy selfagting. Hoë tellings word geassosieer met 'n goed ontwikkelde selfkonsep, terwyl

laer tellings probleemareas kan aandui. Die verskillende subkomponente gee meer

spesifieke beskrywings van die samestelling van die totaaltelling. Die subkomponente

kan gevolglik die areas aandui wat beter/swakker ontwikkel is.

• Totaaltelling (PHCT)

• Gedrag (PHC1)

Die subskaal bestaan uit 16 items wat daarop gemik is om die mate waarin die kind

probleemgedrag erken/misken aan te dui. Verder voorsien dit inligting oor die wyse

waarop die kind sy probleme ervaar en of hy verantwoordelikheid daarvoor aanvaar al

dan nie. Lae tellings toon aan dat die kind probleemgedrag erken, terwyl hoë tellings

afwesigheid van probleemgedrag of 'n miskenning daarvan kan aandui. Die voordeel

van hierdie subskaal is dat dit uiteraard ook verband kan hou met interne/eksterne

lokus van kontrole, sowel as identifisering van probleemgedrag. Ten opsigte van die

vier navorsingskomponente van hierdie studie kan hierdie subskaal dus betekenisvolle

inligting verskaf ten opsigte van meer as een navorsingskomponent.

• Intellektuele en skoolstatus (PHC2)

Die 17 items van hierdie subskaal toon die kind se selfevaluering van sy vaardighede

aan. Dit is van toepassing op sy intellektuele en akademiese vaardighede. Verder gee

dit 'n aanduiding van sy tevredenheid met skool en sy verdere toekomsverwagting.

Laer tellings word geassosieer met 'n belewenis van swakker skooltevredenheid en

. akademiese prestasie.
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• Fisieke voorkoms en karaktertrekke (PHC3)

Hierdie subskaal dui die kind se waarneming van sy fisiese kenmerke en unieke karak-



tertrekke aan. 'n Lae telling word geassosieer met 'n negatiewe belewenis van fisiese

voorkoms en karaktertrekke. Wat betref die impak van egskeiding op die kind kan

hierdie skaal waardevolle inligting gee ten opsigte van die kind se belewenis van

potensiële genetiese trekke wat hy met sy ouers deel. Die skaal bestaan uit 13 items.

• Angs (PHC4)

Hoewel die 14 items op hierdie subskaal angs meet, is dit in werklikheid 'n versa-

melnaam vir die teenwoordigheid van etlike verskillende emosies, soos byvoorbeeld

bekommernis, senuweeagtigheid, teruggetrokkenheid, vrees, hartseer en 'n algemene

gevoel van uitsluiting. Hoewellaer tellings 'n probleem kan aandui met angstigheid, sal

'n meer doelgerigte ondersoek die spesifieke omvang daarvan moet vasstel. Vir die

doeleindes van die navorsingskomponente wat ondersoek word, kan hierdie veld

waardevolle inligting bied ten opsigte van die kind se emosionele belewing. Uiteraard

bestaan daar die potensiaal dat hierdie subskaal met meer as een navorsingskom-

ponent sal korreleer.

• Gewildheid (PHC5)

Die kind se gewildheid by sy portuurgroep en klasmaats, sy vermoë om vriende te maak

en sy belewenis van insluiting by aktiwiteite is van groot belang in die vorming van 'n

gesonde selfkonsep. Die 12 items van hierdie subskaal gee 'n aanduiding van die mate

waarin die kind daarmee suksesvol is al dan nie. Waar daar lae tellings is, kan dit 'n

aanduiding wees van tekorte aan interpersoonlike vaardighede of persoonlikheids-

eienskappe wat daartoe kan lei dat die kind geïsoleer word. Hoewel hierdie subskaal 'n

subkomponent van die selfkonsep is, kan dit waardevolle inligting verskaf ten opsigte

van die kind se belewenis van sy sosiale ondersteuning en lokus van kontrole.
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• Geluk en tevredenheid (PHC6)

Die mate waarin die kind gelukkig en tevrede met sy lewensomstandighede is, word

deur hierdie skaal gereflekteer. Lae tellings op die tien items dui aan dat 'n kind



ontevrede is en sy selfwaarde negatief beleef. So 'n kind sal 'n begeerte hê om sy

omstandighede te verander.

4.7.1.3 Psigometriese eienskappe

Piers (1984) rapporteer toets-hertoetsbetroubaarheidskoëffisiënte van 0,65 tot 0,81 vir

die totale skaal vir 'n populasie van normale skoolkinders. Interne konstantheid word

op 0,88 en 0,92 gestel. Die subskale wissel van 0,73 tot 0,81. 'n Suid-Afrikaanse

studie toon Cronbach alfa-koëffisiënte wat wissel van 0,63 tot 0,89 (Naudé, 2001).

Hierdie betroubaarheidskoëffisiënte is binne aanvaarbare perke vir 'n nie-kognitiewe

meetinstrument.

4.7.1.4 Motivering vir insluiting

Wanneer die inhoud van hoofstukke 2 en 3 in gedagte gehou word, is dit duidelik dat

die PHC baie geskik is om 'n aanduiding te gee van die selfkonsep van die kind uit 'n

egskeidingsgesin. Die instrument se geskiktheid is verder daarin geleë dat die sub-

velde ook potensiële aanduiders kan wees van die impak van egskeiding op die ander

drie navorsingskomponente, soos wat reeds by die subvelde aangetoon is. Beer (1989)

het in sy navorsing oor die impak van egskeiding op kinders beduidende verskille

gevind op die PHC tussen kinders uit egskeidingsgesinne teenoor dié in intakte

gesinne.

4.7.2 Nowicki-Strickland Locus-of-Control Scale (LOK)

Hierdie meetinstrument word vervolgens bespreek met verwysing na die rasionaal vir

die gebruik daarvan, 'n beskrywing van die instrument, die psigometriese eienskappe

. daarvan en die motivering vir die insluiting daarvan.
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4.7.2.1 Rasionaal

Lokus van kontrole is as een van die navorsingskomponente van hierdie studie gese-

lekteer omdat dit 'n aanduiding gee van die kind se belewenis van beheer oor sy lewe.

Dit dui die mate aan waarin 'n kind oor interne/eksterne kontrole beskik. Die belang-

rikheid van hierdie konsep is reeds in 2.5.3 bespreek.

4.7.2.2 Beskrywing

Die LOK is 'n papier-en-potloodtoets wat geskik is vir kinders vanaf graad 3 tot 12. Dit

bevat 40 items wat oor 'n verskeidenheid areas (soos affiliasie, suksesbelewenis en

afhanklikheid) navraag doen (Phares, 1976; Nowicki & Strickland, 1973).

4.7.2.3 Psigometriese eienskappe

Nowicki en Strickland (1973) het aanvanklik gebruik gemaak van 'n baie groot poel

items, wat deur middel van terugvoer deur onderwysers, kinders en itemanalises gere-

duseer is tot die huidige 40 items. Die steekproef wat vir standaardisering gebruik is,

het uit 1000 kinders bestaan. Halveerbetroubaarheidsyfers het gevarieer vanaf 0,63

tot 0,81 (Phares, 1976). Verder toon studies 'n korrelasie aan met ander meetinstru-

mente wat lokus van kontrole meet (Nowicki & Strickland, 1973). Naudé (2001) bevind

in haar studie dat die instrument oor 'n Cronbach alfa-koëffisiënt van 0,56 vir 'n Suid-

Afrikaanse steekproef beskik. Hierdie syfer is ietwat laer as syfers wat oorsee gerap-

porteer is. Naudé (2001) skryf dit toe aan die feit dat die instrument verouderd kan

wees, sowel as die feit dat die Suid-Afrikaanse populasie baie divers is, in vergelyking

met oorsese populasies wat in internasionale studies beskryf word .

. 4.7.2.4 Motivering vir insluiting

Die LOK is tans een van die instrumente wat die meeste gebruik word om lokus-van-

kontrolestudies by kinders te doen. Dit bied die geleentheid om resultate met ander

studies te vergelyk en tot sinvolle konklusies te kom.
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Hierdie meetinstrument word vervolgens bespreek met verwysing na die rasionaal vir

die gebruik daarvan, 'n beskrywing van die instrument, die psigometriese eienskappe

daarvan en die motivering vir die insluiting daarvan.

4.7.3 Social Support Appraisal Scale (SSAS)

4.7.3.1 Rasionaal

Kinders se belewenis van sosiale ondersteuning gedurende hulle middelkinderjare is

baie belangrik. Hierdie ondersteuning kan afkomstig wees van 'n verskeidenheid bron-

ne, soos byvoorbeeld die portuurgroep, gesin en onderwysers. Waar die kind beleef

dat andere hom liefhet, vir hom omgee en hom waardeer, kan dit aanvaar word dat 'n

beter teelaarde vir ontwikkeling geskep word. Indien die kind verder beleef dat hy as

individu binne 'n groter konteks van veilige ondersteuningsisteme bestaan, kan dit hom

'n belewenis van emosionele sekuriteit gee (Dubow & Ullman, 1989).
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4.7.3.2 Beskrywing

Hierdie papier-en-potloodtoets bestaan uit 41 items wat deur kinders ingevul moet

word. Op elke item moet hulle een van vyf response kies (altyd, meeste van die tyd,

soms, amper nooit, nooit nie). Die items word verdeel in vier velde, naamlik waargeno-

me ondersteuning van die portuurgroep (SOS1), gesin (SOS2) en onderwysers (SOS3)

en 'n totaaltelling (SOST).

4.7.3.3 Psigometriese eienskappe

Cronbach alfa-koëffisiënte van 0,88 is gerapporteer vir die hele skaal. Die subskale

wissel tussen 0,72 en 0,83 (Dubow & Ullman, 1989). Naudé (2001) bevind in haar

Suid-Afrikaanse steekproef Cronbach alfa-koëffisiënte wat wisset tussen 0,77 en 0,88.



4.7.3.4 Motivering vir insluiting

Sosiale ondersteuning is 'n baie belangrike konsep vir die kind in sy middelkinderjare.

Hierdie aspek is veral belangrik waar dit by die impak van egskeiding kom. Die

voordeel van hierdie vraelys is die feit dat dit buiten 'n totaaltelling ook 'n aanduiding

gee van drie baie belangrike invloedsfere in die kind se lewe, naamlik die ouers, por-

tuurgroep en skool. Hierdie aspek is veral van toepassing op die gesin/familie,

waaronder die ouers verstaan word (sien die meta-analises in hoofstuk 2). Hierdie

skaal kan dus waardevolle inligting lewer wat 'n aanduiding kan gee van die kind se

belewenis van sosiale ondersteuning.

4.7.4 Child Symptom Inventory-4 (CSI-4): Ouervraelys

Hierdie meetinstrument word vervolgens bespreek met verwysing na die rasionaal vir

die gebruik daarvan, 'n beskrywing van die instrument, die psigometriese eienskappe

daarvan en die motivering vir die insluiting daarvan.

4.7.4.1 Rasionaal

Die CSI-4 se items is gebaseer op die kriteria van die DSM-IV (APA). Dit is 'n

siftingstoets wat die gedrag, affektiewe en kognitiewe simptome van verskillende

versteurings by kinders kan vasstel. Die CSI-4 is maklik verstaanbaar en kan goed-

koper afgeneem word as 'n kliniese onderhoud (Gadow & Sprafkin, 1998). Ten einde

objektiewe en akkurater inligting ten opsigte van die funksionering van die kind in

verskillende omgewings in te samel en dit omvattender te beskryf, is 'n ouer- en onder-

wyservraelys ontwikkel. (Gadow & Sprafkin, 1998).
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4.7.4.2 Beskrywing

Die vraelys vir ouers bestaan uit 97 items en die vraelys vir onderwysers uit 87. Elke

respons bevat een van vier items, naamlik nooit, soms, dikwels of baie gereeld. Hierdie

vier items word gekombineer in een van twee response: aan die response nooit en
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soms is 'n telling van nul toegeken en aan die tellings dikwels en baie gereeld is 'n tel-

ling van een toegeken. Tellings op die verskillende subskale word dan bymekaar getel

en teen 'n afsnypunt verreken.

Die volgende DSM-lV-kategorieë word deur die vraelys gedek:

• Aandagtekort-Hiperaktiwiteitsversteuring (ATHV)

o Opponerend-uittartende versteuring

• Gedragsversteuring

• Veralgemeende angsversteuring

0 Spesifieke fobie

• Obsessief-kompulsiewe versteuring

• Posttraumatiese stresversteuring

0 Spiertrekkingsversteuring

• Skisofrenie

• Gemoedsversteuring

• Omvattende ontwikkelingsversteuring

• Sosiale fobie

4.7.4.3 Psigometriese eienskappe

Gadowen Sprafkin (1998) verwys na beduidende toets-hertoets-betroubaarheidstudies

wat gedoen is op hierdie instrument. Dit is van toepassing op die vraelys vir ouers en

onderwysers. Daar is p-waardes van 0,001 verkry en die r-waardes het gewissel tussen

0,02 en 0,82. Naudé (2001) bevind Cronbach alfa-koëffisiënte wat wissel tussen 0,24

en 0,96. Drie subvelde op die onderwyservraelys se waardes was laer as 0,5, naamlik

sosiale fobie, gemoedsversteurings en veralgemeende angsversteurings. Die ouer-

. vraelys het slegs by gemoedsversteurings 'n waarde van minder as 0,5 gehad.

4.7.4.4 Motivering vir insluiting

Afwesigheid van kenmerke van gedragsafwykings, soos wat deur die DSM-IV beskryf

.



word, kan beskou word as tiperend van positiewe psigologiese funksionering (Naudé,

2001). Hierdie vraelys kan 'n aanduiding gee van die gedragsfunksionering van die

kind in sy middelkinderjare. Subkomponente van die vraelys kan 'n verdere omskry-

wing gee van die kind se funksionering ten opsigte van die ander navorsingsdoelwitte.

4.7.5 Betroubaarheid en geldigheid van die meetsinstrumente in die Suid-

Afrikaanse konteks

Naude (2001) het ten opsigte van dieselfde ondersoekgroep Chronbach Alpha-

koëffisiënte vir die meetsinstrumente bereken. Chronbach Alpha-koëffisiënte is 'n

aanduiding van interne konsekwentheid. 'n Hoë interne konsekwentheid impliseer 'n

hoë mate van veralgemeenbaarheid. 'n Telling van 1 dui definitiewe betroubaarheid

aan. 'n Telling van 0,5 word nog as aanvaarbaar beskou. Waar tellings minder as 0,5

is, is daar twyfel of die meetsinstrument 'n betroubare maatstaf van die betrokke

veranderlike is.

• LOK: 0,56;

• PHC: het gewissel tussen 0,63 en 0,89;

• CSI-4: Daar bestaan nie Chronbach Alpha-koëffisiënte vir al die subvelde nie.

Beskikbare resultate wissel verder tussen 0,24 (OKIN1 0) en 0,85 en

• SSAS: het gewissel tussen 0,77 en 0,88.
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4.8 Navorsingshipoteses

'n Oorkoepelende navorsingshipotese is in dié navorsing gestel, naamlik:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kom-

ponente van die psigologiese funksionering van kinders uit egskeidingsgesinne in

vergelyking met dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van die psigologiese funksionering van kinders uit egskeidings-

gesinne in vergelyking met dié uit intakte gesinne.
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Bogenoemde hipotese is oorkoepelend van aard en kan alleen verreken word nadat

die volgende hipoteses ondersoek en bespreek is (vergelyk 4.2).

Hipoteses ten opsigte van doelstelling A 1:

Oorkoepelende hipotese ten opsigte van doelstelling A 1:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kom-

ponente van die psigologiese funksionering van kinders uit geskeide gesinne

versus dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van die psigologiese funksionering van kinders uit geskeide gesinne

versus dié uit intakte gesinne.

Hipotese A 1.1

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tussen

kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep

tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese A 1.1 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die PHC getoets word.

Hipotese A 1.2

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kontrole

tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidendeverskil ten opsiqte van lokus van

kontrole tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese A 1.2 sal 'n nul- en alternatiewe hipotese ten opsigte van die LOK



getoets word.

Hipotese A 1.3

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese A 1.3 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die SSAS getoets word.

Hipotese A 1.4

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van die gedragsimpto-

matologie tussen kinders uit geskeide gesinne en dié van kinders uit intakte

gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van die

gedragsimptomatologie van kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte ge-

sinne.

Wat betref hipotese A 1.4 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die CSI-4 getoets word.

Hipoteses ten opsigte van doelstelling B:

Oorkoepelende hipotese ten opsigte van doelstelling B 1:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kom-

ponente van psigologiese funksionering tussen seuns en dogters uit geskeide

gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen seuns en dogters uit geskeide
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gesinne.

Hipotese B 1.1:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tussen

seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep

tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne.

Wat betref hipotese B 1.1 sal nul- en alternatiewe hipotese ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die PHC getoets word.

Hipotese B 1.2:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kontrole

tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne.

Wat betref hipotese B 1.2 sal 'n nul- en alternatiewe hipotese ten opsigte van die LOK

getoets word.

Hipotese B 1.3:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne.

Wat betref hipotese B 1.3 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die SSAS getoets word
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Hipotese B 1.4:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van gedrag-

simptomatologie tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne.

Wat betref hipotese B 1.4 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die CSI-4 getoets word.

Hipoteses ten opsigte van doelstelling B 2:

Oorkoepelende hipotese ten opsigte van doelstelling B 2:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen seuns en dogters uit intakte gesinne

nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen seuns en dogters uit intakte

gesinne.

Hipotese B 2.1

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tussen

seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep

tussen seuns en dogters uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 2.1 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

.die subvelde van die PHC getoets word.

Hipotese B 2.2

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kontrole



tussen seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen seuns en dogters uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 2.2 sal 'n nul- en alternatiewe hipotese ten opsigte van die LOK

getoets word ..

Hipotese B 2.3

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen seuns en dogters uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 2.3 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die SSAS getoets word.

Hipotese B 2.4

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimp-

tomatologie tussen seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van gedrag-

simptomatologie tussen seuns en dogters uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 2.4 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die CSI-4 getoets word.

Hipoteses ten opsigte van doelstelling B 3:

. Oorkoepelende hipotese ten opsigte van doelstelling B 3:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kom-

ponente van psigologiese funksionering tussen seuns uit geskeide gesinne en dié

uit intakte gesinne nie.
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Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen seuns uit geskeide gesinne en

dié uit intakte gesinne.

Hipotese B 3.1

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tussen

seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep

tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 3.1 sal nul- en alternatiewe hipotese ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die PHC getoets word.

Hipotese B 3.2

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kontrole

tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 3.2 sal 'n nul- en alternatiewe hipotese ten opsigte van die LOK

getoets word.

Hipotese B 3.3

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 3.3 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die SSAS getoets word.



Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van gedrag-

simptomatologie tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Hipotese B 3.4

Wat betref hipotese B 3.4 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die CSI-4 getoets word.

Hipoteses ten opsigte van doelstelling B 4:

Oorkoepelende hipotese ten opsigte van doelstelling B 4:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen dogters uit geskeide gesinne en dié

uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen dogters uit geskeide gesinne

en dié uit intakte gesinne.
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Hipotese B 4.1

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tussen

dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil tussen die selfkonsep van

dogters uit geskeide en intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 4.1 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die PHC getoets word.



Hipotese B 4.2

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kontrole

tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 4.2 sal 'n nul- en alternatiewe hipotese ten opsigte van die LOK

getoets word.

Hipotese B 4.3

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese B 4.3 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die SSAS getoets word.

Hipotese B 4.4

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimptoma-

tologie tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van gedrag-

simptomatologie tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.
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Wat betref hipotese B 4.4 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

. die subvelde van die CSI-4 getoets word.



Hipoteses ten opsigte van doelstelling C 1:

Oorkoepelende hipotese ten opsigte van doelstelling C 1:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen kinders uit geskeide gesinne na

gelang van ouderdom nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van die psigologiese funksionering van kinders uit geskeide gesinne

na gelang van ouderdom.

Hipotese C 1.1

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van die selfkonsep

van 9-1O-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van die

selfkonsep van 9-1O-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide gesinne.

Wat betref hipotese C 1.1 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die PHC getoets word.

Hipotese C 1.2

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van die lokus van

kontrole van 9-1O-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van die lokus

van kontrole van 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide gesinne .

.Wat betref hipotese C 1.2 sal 'n nul- en alternatiewe hipotese ten opsigte van die LOK

getoets word.

Hipotese C 1.3

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale
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Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van die

gedragsimptomatologie van 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide

gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van die

gedragsimptomatologie van 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide

gesinne.

ondersteuning van 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning van 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide gesinne.

Wat betref hipotese C 1.3 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die SSAS getoets word.

Hipotese C 1.4

Wat betref hipotese C 1.4 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die CSI-4 getoets word.

Hipoteses ten opsigte van doelstelling C 2:

Oorkoepelende hipotese ten opsigte van doelstelling C 2:
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Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen 9-1O-jarige en 11-13-jarige kinders uit

intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen 9-10-jarige en 11-13-jarige

kinders uit intakte gesinne.

Hipotese C2.1

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep van 9-

10-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.
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Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep

tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese C 2.1 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die PHC getoets word.

Hipotese C2.2

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kontrole

tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese C 2.2 sal 'n nul- en alternatiewe hipotese ten opsigte van die LOK

getoets word.

Hipotese C 2.3

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne.

Wat betref hipotese C 2.3 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die SSAS getoets word.

Hipotese C 2.4

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van gedrag-

simptomatologie tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne.



Die volgende statistiese metodes is in die navorsing gebruik, naamlik:

Wat betref hipotese C 2.4 sal nul- en alternatiewe hipoteses ten opsigte van elkeen van

die subvelde van die CSI-4 getoets word.

4.9 Dataverwerking

• Rekenkundige gemiddeld en standaardafwyking;

• Student t-toetse;

• Hotelling se P toets en

o Cohen (1969) se d-waardes.

Daar is aanvanklik beplan om ook diskriminant-analises te doen om enige moontlike

verskille en/of ooreenkomste tussen die twee groepe te valideer. Statistiese kon-

sultasie met prof. F. Steyn sowel as literatuur het aangetoon dat die verskil van grootte

tussen die steekproef en die studiepopulasie so 'n analise nie wetenskaplik verant-

woord nie.

4.9.1 Rekenkundige gemiddeld en standaardafwyking

Die rekenkundige gemiddeld is die mees basiese beskrywende, statistiese tegniek wat

alleenlik kan rapporteer dat daar 'n verskil bestaan tussen die steekproef en die

populasie in 'n spesifieke veld. Dit kan egter nie die waarde wat aan die verskil geheg

word, voorspel nie. Die rekenkundige gemiddeld word verkry deur die response van

individue op 'n spesifieke subveld te sommeer en te deel deur die aantal respondente

van die steekproef. Die gemiddelde telling van die steekproef kan dus vergelyk word

met die gemiddelde telling van die populasie van 'n spesifieke subveld. Verder het die

. rekenkundige gemiddelde ook ander nadele, soos byvoorbeeld dat dit hoogs

beïnvloedbaar is deur enkele, uitermate hoë lesings (Huysarnen, 1983).
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Die standaardafwyking gee 'n aanduiding van die mate waarin lesings van die re-

kenkundige gemiddeld verskil. Hoe kleiner die numeriese verskil, hoe beter verteen-



woordig die rekenkundige gemiddeld alle lesings van die spesifieke toets. Boge-

noemde tegnieke is in die ondersoek ingesluit om die volgende redes, naamlik:

• lndien geen beduidendheid deur parametriese tegnieke vasgestel kan word nie,

kan tendense in die psigometrie wel bepaal word.

• Die aantal gegewens wat ingesamel is, leen hom daartoe om fyner ondersoek in te

stel na die mate waarin die populasies op spesifieke veranderlikes van mekaar

verskil. Indien 'n rekenkundige gemiddeld daarom gevind word wat teen die ver-

wagting in reageer (deur byvoorbeeld hoër waardes aan te teken waar dit verwag is

dat dit moet laer wees), is dit waardevol om daarvan kennis te neem met die oog op

aanbevelings vir verdere navorsing.

4.9.2 Student-t-toetse

Statistiese beduidendheid word bepaal deur gebruik te maak van t-toetse. Hoewel die

twee groepe uit dieselfde populasie kom, is daar 'n onafhanklike veranderlike wat hulle

in twee groepe verdeel, naamlik kinders wie se ouers geskei is en kinders uit intakte

gesinne. Gevolglik is die t-toets vir onafhanklike groepe as statistiese tegniek gebruik.

In hierdie tegniek word die populasiegemiddeldes verder ondersoek. Ten opsigte van

hierdie navorsing word die volgende aanvaar, naamlik dat:

• die twee populasies normaal verdeel is;

• die steekproef ewekansig is en

• die twee populasies onafhanklik van mekaar is (Coetzee, 1990; Marascuilo & Serlin,

1988).

Die formule wat vir die t-toets gebruik is, is die volgende:

t = Ti - T2
'!(n/n-1)[(L X12 + X22) - (Ti> + T22)/n

Die sleutel vir bogenoemde formule is soos volg:
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t: Die berekende standaardfout van die verskil tussen die gemiddeldes.

T1: Die som van die gemiddelde tellings wat op 'n spesifieke subveld van ondersoek

aangeteken is deur kinders uit geskeide gesinne.

T2: Die som van die gemiddelde tellings wat op 'n spesifieke subveld van ondersoek

aangeteken is deur kinders uit intakte gesinne

n: Die steekproefgrootte

X12 Die som van die gekwadreerde gemiddeldes wat op 'n spesifieke subveld van

ondersoek aangeteken is deur kinders uit egskeidingsgesinne.

X22 Die som van die gekwadreerde gemiddeldes wat op 'n spesifieke subveld van

ondersoek aangeteken is deur kinders uit intakte gesinne.

Ten einde te bepaal watter betekenis aan die t-waarde geheg kan word, is soos volg te

werk gegaan (Coetzee, 1990):

o Die statistiese hipoteses wat van toepassing is op die spesifieke resultaat word

gestel (sien par. 4.8):

Ho: 1J1= 1J2, of,

Ho: IJ1 - 1J2= 0

en

H1: 1J1= 1J2, of,

H1: IJ 1 - 1J2.,.0

Die sleutel vir bogenoemde hipoteses is soos volg:

Ho: Die nulhipotese

H1:Die nie-rigtinggewende alternatiewe hipotese

1J1:Die gemiddelde toetstellings wat behaal is deur kinders wat uit geskeide

gesinne kom met betrekking tot die subveld wat getoets is.

1J2:Die gemiddelde toetstellings wat behaal is deur kinders wat uit intakte

gesinne kom met betrekking tot die subveld wat getoets is.

• Deur die formule te gebruik, is 'n berekende waarde verkry.



• Die grade van vryheid is bereken deur gebruik te maak van die volgende formule: N

- 2 = n1 + n2 - 2, waar n1 en n2 die steekproefgroottes is. Die waarde van tiN - 1,

a) kan dan vanuit die t-tabel bepaal word op hierdie punt. Andersins kan die p-

waarde bereken word.

• Die beginsel waarop beslissings ten opsigte van Hoen H, geneem word, bepaal dat

Ho verwerp word indien ItI > t(N-1, a), waar a = 0,05.

• Die p-waarde is 'n numeriese waarde wat 'n aanduiding gee of die steekproef-

gemiddeldes statisties beduidend verskil en of die nulhipotese in 'n navorsings-

vraag daarom aanvaar of verwerp word. Soos wat die p-waarde kleiner word, word

die waarskynlikheid dat alternatiewe hipoteses geldig is en die nulhipotese verwerp

moet word, groter. Daarom sal 'n p-waarde van 0,05 en kleiner as statistiese be-

duidend beskou word (Huysamen, 1983).

4.9.3 Hotelling se T2-toets

Hotelling se P-toets is 'n meer veranderlike uitbreiding van die gewone t-toets vir twee

onafhanklike groepe. Dit toets of daar 'n statisties betekenisvolle verskil bestaan tussen

die nul- en alternatiewe hipotese van 'n spesifieke veld. Hotelling P maak gebruik van

die begrip vektore. Onder vektore moet die totale aantal subvelde van die veld wat

getoets word, verstaan word. So sal daar byvoorbeeld een Hotelling T'-toets wees vir

al sewe die subvelde (vektore) van die PHC. Hierdie een p-waarde wat verkry word,

gee dan 'n aanduiding van die mate waarin daar beduidendheid is ten opsigte van die

resultate wat deur elkeen van die subvelde beskryfword. Dit is dus belangrik om eer-

stens die resultate van Hotelling se P-toets ten opsigte van 'n vraelys te bespreek,

.voordat na elkeen van die subvelde gekyk word. Indien die p-waarde van Hotelling 'n

beduidendheid aandui (met ander woorde 'n waarde kleiner as 0,05), kan aanvaar word

dat van die subvelde van dié vraelys statisties beduidende verskille sal aantoon (Hittner,

May & Clayton Silver, 2003).
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Die sleutel vir bogenoemde formule is soos volg:

Hotelling se T2 toets kon nie gebruik word by die bepaling van statistiese beduidende

verskille by LOK nie, aangesien daar net een subveld ter sprake was.

4.9.4 Cohen (1969) se d-waardes

Waar p-waardes 'n aanduiding gee van statistiese beduidendheid, is die doel van

Cohen se d-waardes om aan te toon wat die praktiese beduidendheid daarvan is. Die

volgende formule word gebruik om die d-waarde te bepaal:

d = bj 1 - bJ2
CJ

d: die gestandaardiseerde verskil, oftewel effekgrootte

1J1: die gemiddelde telling van kinders uit egskeidingsgesinne

1J2: die gemiddelde telling van kinders uit intakte gesinne

CJ: die twee populasies se standaardafwyking
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Steyn (1999) dui aan dat Cohen se d-waardes op die volgende wyse beoordeel kan

word, naamlik:

d = 0,2: Klein effek. Dit dui 'n klein effek aan en dui dus op 'n klein praktiese bedui-

dendheid.

d = 0,5: Matige effek. Dit dui 'n matige effek aan en ook moontlike beduidendheid.

d <! 0,8: Groot effek. Dit dui op betekenisvolle resultate en impliseer praktiese bedui-

dendheid.

Vir die doel van hierdie navorsing dui 'n matige of groot effek praktiese bedui-

dendheid aan.
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4.10 Probleme ondervind tydens die insameling van die navorsingsdata

Die volgende probleme is ervaar, naamlik

• Koordinering van tydskedules

Elke navorser het onderhandelings met sy/haar skool gehad ten opsigte van die tyd

van afname. Dit het beteken dat navorsers op verskillende tye hulle data ingesamel

het. Sommige navorsers was gouer gereed om rou data in te sleutel, met die

gevolg dat hulle moes wag vir ander navorsers se data. Omdat plattelandse skole

ter wille van 'n verteenwoordigende steekproef by die populasie ingesluit is, moes

sommige navorsers lang afstande aflê, wat bygedra het tot 'n tydprobleem.

• Voltooiing van vraelyste

Daar moet in ag geneem word dat die psigometrie op kinders in hulle middelkinder-

tydperk in groepsverband afgeneem is. Drie faktore het 'n rol gespeel in die afname

van die toetse:

o Die kinders was jonk en kon in die afneem van die toetse foute gemaak het

wat hulle nie reggestel het nie.

o Omdat die afname in groot groepe geskied het, kon dit van die kinders ten

tye van afname gesteur het.

o Die toetsing het lank geduur. Gevolglik moet 'n moegheidfaktor in ag ge-

neem word.

Na voltooiing van die data-insameling is die data van die studiepopulasie nagegaan ten

einde die probleme wat ondervind is, aan te spreek. Waar die probleme opgelos kon

word, is die spesifieke steekproef se data in die studiepopulasie behou. Waar dit egter

gebreke getoon het, moes die spesifieke steekproef van die studiepopulasie verwyder

- word. Die voordeel van die samewerking deur navorsers was dat 'n baie groter poel

data ingesamel is as wat deur 'n enkeling gedoen. sou kon word. Die biografiese

vraelys wat ten opsigte van elke steekproef beskikbaar is, maak dit moontlik dat ver-

skillende veranderlikes ten opsigte van die data getoets en nagevors kan word.

___ I



In hierdie hoofstuk is die metode waarvolgens die navorsing gedoen is, bespreek. Aan-

dag is gegee aan die aard van die empiriese ondersoek, die wyse waarop die steek-

proef verkry is, meetinstrumente wat gebruik is, statistiese tegnieke wat gebruik is en

probleme wat ten tyde van die ondersoek ondervind is.

4.11 Samevatting

Vervolgens sal die resultate van die ondersoek bespreek word.
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HOOFSTUK 5

Resultate en bespreking
5.1 Inleiding

Hierdie hoofstuk het ten doelom die hipoteses wat in hoofstuk 4 gestel is, te bespreek.

Die hoofhipotese is soos volg:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen kinders uit egskeidingsge

sinne in vergelyking met dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen kinders uit egskeidingsge-

sinne in vergelyking met dié uit intakte gesinne.

Hierdie hoofhipotese sal aan die einde van die hoofstuk (afdeling 5.8) bespreek word,

nadat die sewe oorkoepelende hipoteses bespreek is. Die indeling wat reeds in hoof-

stuk 4 gebruik en in diagram 4.1 voorgestel is (afdeling 4.2), sal gebruik word.

Ten opsigte van die bespreking van die resultate sal die volgende prosedure gevolg

word:

• Elke subveld sal kortliks aan die hand van die volgende beskryf word:

o rapportering en bespreking van die rekenkundige gemiddeldes, standaard-

afwykings, p- en d-waardes,

o interpretering van bogenoemde waardes en

o 'n aanduiding gegee word van die mate waarin die resultate met die litera-

tuurstudie ooreenstem.

• Aan die einde van elkeen van die oorkoepelende sewe hipoteses (vergelyk dia-

gram 4.1, afdeling 4.2) sal die spesifieke hipoteses samevattend bespreek word

en 'n gevolgtrekking sal gemaak word ten opsigte daarvan of die nul-/alternatiewe

hipotese gehandhaaf moet word.

150



151

• Voordat die oorkoepelende hipotese bespreek word, sal aandag gegee word aan

die wyse waarop selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale gedrag en gedragsimpto-

matologie van mekaar verskil het in die verskillende hipoteses.

5.2 Resultate ten opsigte van die studiepopulasie

Daar is reeds gewys op probleme wat tydens die insameling van die data ondervind

is (par. 4.10). Hierdie bespreking het aangedui dat, ten einde die resultate van die

navorsing te verbeter, sommige vraelyste wat nie aan die vereistes voldoen het nie,

verwyder is. Dit het daartoe gelei dat die aantal deelnemers op die verskillende

vraelyste gewissel het. Vervolgens sal 'n uiteensetting gegee word van die aantal

respondente op die vraelyste volgens die diagramatiese voorstelling wat in par. 4.2

(diagram 4.1) bespreek is. Die grootte van die verskillende groepe sal telkens aan-

gedui word in dieselfde diagramatiese voorstelling wat reeds gebruik is. Die

respondente onder A 1 sal byvoorbeeld verwys na die onderskeie subdoelstellings en

sy onderskeie twee groepe. In plaas van die doelstellings te vermeld, word die

onderskeie vraelyste en die aantal respondente by elkeen weergegee.



Diagram 5.1 Diagramatiese voorstelling van die aantal respondente wat aan die
ondersoek deelgeneem het

A. Verskille ten opsigte van
psigologiese funksionering van
kinders uit geskeide versus kinders
uit intakte gesinne .

B. Verskille ten opsigte van geslagte
by kinders uit geskeide en kinders uit
intakte gesinne

C. Verskille ten opsigte van twee
ouderdomsgroepe by kinders uit
geskeide en intakte gesinne

I
C J. 9-10-jarige kinders uit
geskeide gesinne
C 1.1 PHC=37
C 1.2 LOK = 33
C 1.3 SSAS = 19
C 1.4 CSI-4 = 30

A J. Kinders uit geskeide gesinne
Al.I PHC=88
A 1.2 LOK = 80
A 1.3 SSAS = 37
A 1.4 CSI-4 = 75

B I. Seuns uit geskeide gesinne
B 1.1 PHC=31
B 1.2 LOK = 30
B 1.3 SSAS = Il
B 1.4 CSI-4 = 27

Dogters uit geskeide gesinne
BI.l PHC = 57
B 1.2 LOK = 50
B 1.3 SSAS = 26
B 1.4 CSI-4 = 48

Kinders uit intakte gesinne
A 1.1 PHC = 830
A 1.2 LOK = 782
A 1.3 SSAS = 512
A 1.4 CSI-4 = 598

It-13-jarige kinders uit geskeide
gesinne
C 1.1 PHC=51
C 1.2 LOK = 47
C 1.3 SSAS = 18
C 1.4 CSI-4 =45

B 2. Seuns uit intakte gesinne
B 2.1 PHC = 359
B 2.2 LOK = 349
B 2.3 SSAS = 206
B 2.4 CSI-4 = 269

C 2. 9-JO-jarige kinders uit intakte
gesinne
C 2.1 PHC = 302
C 2.2 LOK = 282
C 2.3 SSAS = 171
C 2.4 CSI-4 = 236

Dogters uit intakte gesinne
B 2.1 PHC=471
B 2.2 LOK = 433
B 2.3 SSAS = 306
B 2.4 CSI-4 = 329

It-13-jarige kinders uit intakte
gesinne
C 2.1 PHC = 533
C 2.2 LOK = 505
C 2.3 SSAS = 346
C 2.4 CSI-4 = 373

B 4. Dogters uit geskeide gesinne
B 4.1 PHC = 57
B4.2 LOK=50
B 4.3 SSAS =26
B 4.4 CSI-4 = 48

B 3. Seuns uit geskeide gesinne
B3.1 PHC=31
B3.2 LOK=30
B 3.3 SSAS = 11
B 3.4 CSI-4 = 27

Seuns uit intakte gesinne
B3.1 PHC=359
B 3.2 LOK = 349
B 3.3 SSAS = 206
B 3.4 CSI-4 = 269

Dogters uit intakte gesinne·
B4.1 PHC=471
B 4.2 LOK = 433
B 4.3 SSAS =306
B 4.4 CSI-4 =329
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Die aantal kinders wat die SSAS ingevul het was telkens die kleinste groep. Die aantal

kinders wat die PHC ingevul het, was telkens die grootste groep. Uit die diagrama-

tiese voorstelling blyk die volgende:

• Die totale aantal kinders wat aan die navorsing deelgeneem het, het gewissel

tussen 549 en 923;

• Die totale aantal kinders uit geskeide gesinne het gewissel tussen 37 en 88;

• Die totale aantal seuns uit geskeide gesinne het gewissel tussen 11 en 31;

• Die totale aantal dogters uit geskeide gesinne het gewissel tussen 26 tot 57;

• Die totale aantal kinders uit intakte gesinne het gewissel tussen 512 en 830;

• Die totale aantal seuns uit intakte gesinne het gewissel tussen 206 en 359;

• Die totale aantal dogters uit intakte gesinne het gewissel tussen 306 en 471;

• Die totale aantal 9-10-jarige kinders het gewissel tussen 554 en 923;

• Die totale aantal 9-10-jarige kinders uit geskeide gesinne het gewissel tussen 19

en 37;

o Die totale aantal 9-1O-jarige kinders uit intakte gesinne het gewissel tussen 171 en

302;

• Die totale aantal 11-13-jarige kinders het gewissel tussen 364 en 584;

• Die totale aantal 11-13-jarige kinders uit geskeide gesinne het gewissel tussen 18

en 51;

• Die totale aantal 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne het gewissel tussen 346

en 533;

• Die totale aantal seuns het gewissel tussen 217 en 390 en

• Die totale aantal dogters het gewissel tussen 332 en 528.
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lndien die groep kinders uit geskeide gesinne as 'n persentasie van die totale

deelnemers verreken word, was 9,53% van die kinders uit geskeide gesinne. Hierdie

persentasie is opmerklik laer as die statistiek wat op nasionale <;lfinternasionale vlak

ten opsigte van egskeiding gerapporteer word. Daar IS reeds in hoofstuk 1 verwys na

die toename van egskeidings in die RSA in terme van die egskeidingsproporsie

(SSD-verslag, P0307, 1997 & SSD-verslag, P0307, 1998). Pedro-Carrol (2001),

Pryor en Rodgers (2001), sowel as Amato (1994) toon nie net soortgelyke syfers op



internasionale vlak aan nie, maar selfs hoër getalle. So verwys Pedro-Carrol (2001)

byvoorbeeld daarna dat tot 67% kinders in die VSA deur egskeiding geraak word. Die

betreklik lae persentasies wat in hierdie steekproef verkry is, kan moontlik op die

volgende wyse verklaar word:

• Die Suid-Afrikaanse konteks maak nog nie volledig voorsiening vir 'n multikulture-

le begrip van tradisionele Westerse begrippe nie, met die gevolg dat die begrippe

gesin en familie verskillende interpretasies kan hê. Hierdie studie het gebruik

gemaak van 'n multikulturele studiepopulasie. Dit beteken dat kulturele persep-

sies ten opsigte van huweliksluiting/saamwoon/egskeiding nie noodwendig verre-

ken is nie. Respondente in die navorsing moes aandui of hulle uit gesinne kom

wat "geskei/ongeskei" is. Die steekproef wat getrek is, kon dus beïnvloed gewees

het deur die onderrapportering van bona fide-verhoudings wat nie noodwendig

wetlik erken word nie. So 'n waarneming kan korreleer met inligting van ander

lande, soos die VSA, Australië, Kanada en Nieu-Seeland, waar groterwordende

persentasies van saamwoonverhoudings gerapporteer word (Pryor en Rodgers,

2001). Dit is ook moontlik dat deelnemers aan hierdie studie op die veranderlike

"geskei/ongeskei" gerespondeer het met "ongeskei", aangesien hulle die veran-

derlike binne hulle kulturele konteks so kon verstaan het. As gevolg van hulle eie

inheemse kulture kon kinders moontlik ook nie onderskei tussen die Westerse

begrip van geskei/ongeskei nie, en dus nie verstaan het waarop gerespondeer

moet word nie. Indien dit so is, bevestig dit die standpunt van navorsers dat

beskikbare statistiek as 'n onderskatting van die werklike syfers gesien moet word

(Pedro-Carrot, 2001; Pryor & Rodgers, 2001; Amato, 1994).

• Geskeide ouers en kinders wat aan die studie deelgeneem het, was moontlik

sensitief vir blootstelling en het gevolglik eerder met "ongeskei" gerespondeer.

• Geskeide ouers en kinders het verkies om nie deel te neem aan die navorsing nie.

• Egskeiding kom betreklik meer voor in die aanvangsjare van die huwelik, wat

impliseer dat egpare skei voordat kinders uit die huwelik 'gebore word (Orkin,

1998).

Dit is derhalwe moontlik dat daar kinders uit geskeide gesinne is wat nie in die studie-
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populasie geïdentifiseer is nie en dat die aantal kinders uit geskeide gesinne onder

gerapporteer is. Die moontlikheid dat die resultate van die studiepopulasie ongeïden-

tifiseerde kinders uit geskeide gesinne kan insluit, kan dus nie uitgesluit word nie.

5.3 Resultate van die empiriese ondersoek

Die resultate van die navorsing sal aangebied word na aanleiding van die diagramma-

tiese voorstelling daarvan in afdeling 4.2. Die resultate van elk van die sewe groepe

sal in dieselfde volgorde as dié in hoofstuk 4 bespreek word. Daar sal dus 'n noue

verband bestaan tussen die aanbieding in afdeling 4.8, waar die afsonderlike navor-

singshipoteses beskryf is, met die resultate wat in hierdie hoofstuk bespreek gaan

word. Ter wille van duidelikheid word dieselfde metode van verwysing ook gebruik, en

81 verwys byvoorbeeld na die groep seuns en dogters uit geskeide gesinne.

5.3.1 Resultate ten opsigte van enkele komponente van psigologiese funksio-

nering van kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne (hipo-

tese A 1)

Die volgende oorkoepelende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen kinders uit geskeide gesinne en dié

uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen kinders uit geskeide gesinne

en dié uit intakte gesinne.

Die meer spesifieke hipoteses ten opsigte van die besondere komponente wat onder-

soek word en die bevindinge ten opsigte daarvan word vervolgens aangebied.
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5.3.1.1 Resultate ten opsigte van die selfkonsep van kinders uit geskeide

gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese A 1.1)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband ge.formuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tus-

sen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkon-

sep tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

1 hieronder saamgevat.

TABEL 1: Verskille ten opsigte van die selfkonsep by kinders uit geskeide gesinne
en dié uit intakte gesinne
Hotelling P: F (6; 906) = 1,26 (p = 0,27)

Veranderlikes Geskei Intakte
Verskil t p d

x s x s
PHCT 53,4 2,70 56,9 13,0 -3,50 -2,50 0,02* 0,27
PHC1 11,7 3,1 12,2 3,00 -0,50 -1,30 0,19 0,15
PHC2 11,74 2,95 12,4 3,90 -0,66 -1,94 0,05 * 0,19
PHC3 8,30 2,98 8,72 2,70 -0,42 -1,36 0,18 0,16
PHC4 8,30 3,30 9,20 3,00 -0,90 -2,60 0,009* 0,31
PHC5 7,00 2,70 7,70 2,50 -0,70 -2,23 0,02* 0,27
PHC6 7,70 2,40 8,00 1,96 -0,30 -1,17 0,25 0,16..• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
PHCT: Totaaltelling
PHC2: Intellektuele en skoolstatus
PHC4: Angs
PHC6: Geluk en tevredenheid
x: gemiddelde telling
p: p-waarde

PHC1: Gedrag
PHC3: Fisieke voorkoms en karaktertrekke
PHC5: Gewildheid

t: t-telling
d: d-waarde

Hotelling P: Die p-waarde van 0,27 impliseer dat daar in geheel nie statistiese bedui-

dendheid by die subvelde (PHC 1 tot PHC 6) voorgekom het nie. Vervolgens sal die

t-toets se resultate ontleed word vir elkeen van die subvelde.
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• Totaaltelling (PHCT)

Hierdie telling is gebaseer op die totaal van al 80 items van die PHC en word daarom

beskou as die betroubaarste telling op die PHC. Die telling gee 'n globale aanduiding

van die kind se selfkonsep in terme van al ses die verskillende subvelde van die PHC

(Piers, 1984).

lndien die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met

mekaar vergelyk word, is dit duidelik dat daar 'n verskil bestaan ten opsigte van die

selfkonsep van die twee groepe. Kinders uit egskeidingsgesinne se selfkonsep is 3,5

tellings laer as dié van die kontrolegroep. Dit is ook opmerklik dat die standaardaf-

wyking van die kinders uit egskeidingsgesinne slegs 2,7 tellings is, in vergelyking met

die 13,0 van die groep kinders uit intakte gesinne. Dit beteken dat die kinders uit

intakte gesinne meer gevarieerde menings verskaf het ten opsigte van hulle selfkon-

sepbelewenis as kinders uit egskeidingsgesinne.

'n Beduidende p-waarde is ten opsigte van PHCT gevind. Op grond van hierdie

p-waarde kan dus aanvaar word dat die kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte

gesinne statisties beduidend van mekaar verskil.

Hierdie p-waarde bevestig onlangse navorsing ten opsigte van die selfkonsep van

kinders uit geskeide gesinne (Pike, 2003). 'n Tema wat deurlopend deur navorsers

bespreek word, is die swakker selfkonsep van kinders uit geskeide gesinne in verge-

lyking met hulle eweknieë uit intakte gesinne (Amato, 2001; Fischer, 1999; Bynum &

Durm, 1996; Amato, 1994). Suid-Afrikaanse navorsers dui verder aan dat die totale

gebeure tydens die pre-, peri- en postegskeidingstydperk bydra tot 'n swakker self-

konsep (Van Loggerenberg & Roets, 1993 ; Steyn, 1989). Daar kan nie aannames

oor die tydperk na egskeiding gemaak word nie aangesien tydperk na egskeiding nie

in hierdie navorsingsontwerp ingesluit is nie. Dit is dus nie moontlik om aan te dui of

kinders wat onlangs deur egskeiding geraak is, swakker presteer het nie. Dit kan wel

aanvaar word dat die kinders uit geskeide gesinne, ongeag die tydsverloop, 'n swak-
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Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidend-

heid in terme van praktiese beduidendheid van klein effek, naamlik 0,27. Die statisties

beduidende verskil tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne het

dus nie veel praktiese waarde nie.

• Gedrag (PHC1)

Dié subskaal dui die mate aan waarin die kind probleemgedrag erken/misken. Ge-

volglik verskaf dit inligting oor die wyse waarop die kind sy probleme ervaar en die

mate waarin hy verantwoordelikheid daarvoor aanvaar, al dan nie (Piers, 1984).

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,50, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die klein verskil

word verder gereflekteer in 'n p-waarde van 0,19 wat beteken dat daar geen statis-

tiese beduidendheid voorkom nie. Kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte

gesinne verskil dus nie beduidend ten opsigte van hulle belewing van hulle gedrag nie.

Die bevinding dat daar nie 'n beduidende verskil tussen die gedrag tussen kinders uit

geskeide en kinders uit intakte gesinne is nie, is teenstrydig met bevindings wat aan-

dui dat daar wel gedragsverskille by kinders uit geskeide gesinne voorkom. Navorsers

toon byvoorbeeld aan dat die kind uit 'n egskeidingsgesin kan manifesteer met aan-

dagsoekery, huilgedrag, ongehoorsaamheid en probleme met skoolgedrag (Cronje,

1997; Peterson & Zill, 1986; Francke, 1983).

• Intellektuele en skoolstatus (PHC2)

Die mate waarin die kind sy intellektuele en akademiese vaardighede positief waar-

deer, word in hierdie subskaal aangetoon. Verder is dit 'n aanduiding van sy tevreden-

heid met sy skool en verdere toekomsverwagtings (Piers, 1984):

Ten opsigte van die rekenkundige gemiddeldes word aangetoon dat kinders uit eg-

skeidingsgesinne swakker presteer op hierdie subskaal as kinders uit intakte gesinne.



Die p-waarde van 0,05 is statisties beduidend, wat beteken dat kennis geneem kan

word van hierdie verskil.

Kinders uit egskeidingsgesinne se beoordeling van hulle intellektuele en akademiese

vaardighede verskil dus statisties beduidend van dié van kinders uit nie-egskeidings-

gesinne. So word daar byvoorbeeld aangedui dat die kinders uit egskeidingsgesinne

se tydsbestedirig aan konflik, moontlike verhuisings, aanpassing by nuwe skole en nu-

we onderwysers hulle prestasie kan beïnvloed (Pryor & Rodgers, 2001). Laerskool-

kinders het in navorsing ook laer effektiwiteit aangetoon met kognitiewe take en was

blootgestel aan akademiese onderprestasie (Amato, 2001; Japel et al., 1999; Roten-

burg et al., 1998).

Wanneer die d-waarde ter sprake kom om praktiese beduidendheid vas te stel, dui dit

op 'n klein effek. Hierdie statisties beduidende verskil ten opsigte van kinders uit ge-

skeide gesinne en dié uit intakte gesinne het daarom 'n klein praktiese waarde.

• Fisieke voorkoms en karaktertrekke (PHC3)

Hierdie subskaal dui die kind se waarneming ten opsigte van sy fisiese kenmerke,

sowel as sy unieke karaktertrekke aan (Piers, 1984).

Hoewel die rekenkundige gemiddelde ten opsigte van die twee groepe nie baie van

mekaar verskil nie, is dit opmerklik dat die standaardafwyking van kinders uit egskei-

dingsgesinne groter is, wat beteken dat hulle menings op hierdie subskaal meer ge-

varieer het.
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Die p-waarde van 0,18 beteken dat daar nie 'n statisties beduidende verskil tussen die

twee groepe is nie. Hierdie bevinding strook nie met die menings van McKane (1991),

sowel as dié van Wallerstein en Kelly (1976) nie. Hierdie navorsers toon aan dat kin-

ders uit geskeide gesinne nie noodwendig die genetiese eienskappe wat hy van sy

ouers ontvang het, positief beleef nie. Daar kan eienskappe en kenmerke by die kind

uit geskeide gesinne wees wat vanweë die egskeidingsgebeure nie meer deur hom

aanvaar wil of kan word nie (Pike, 2003; Kurtz, 1996).



• Angs (PHC4)

Hoewel die subskaal angs aandui, is dit 'n versamelnaam vir die teenwoordigheid van

verskeie emosies, soos bekommernis, senuweeagtigheid, teruggetrokkenheid, vrees,

hartseer en 'n algemene gevoel van uitsluiting (Piers, 1984).

Volgens die rekenkundige gemiddeldes toon kinders uit egskeidingsgesinne aansien-

lik laer tellings as kinders uit intakte gesinne, wat beteken dat hulle oor minder angs

beskik. Dit word verder bevestig deur die statisties beduidende p-waarde van 0,009.

Die waarneming dat kinders uit egskeidingsgesinne minder angs ervaar as kinders uit

intakte gesinne bots met dit wat in die literatuur aangedui word. Die kind in sy middel-

kinderjare kan vanweë verskeie aspekte rakende die pre-, peri- en postegskeidingsge-

beure met angs reageer, byvoorbeeld as gevolg van die verlies van 'n sekuriteitsbe-

lewenis, verlies van gereelde kontak met een van die ouerfigure, maats, of 'n verande-

ring van skool- en woonomgewing. 'n Derde volwasse persoon wat as primêre ver-

sorger begin optree, interaksies met stiefouers en die teenwoordigheid van konflik kan

verdere angs veroorsaak (Van Loggerenberg & Roets, 1993; Steyn, 1989; Francke,

1983). Meer onlangse navorsing deur Rotenburg et al. (1998), sowel as Pagani et al.

(1997) het 'n verband tussen angs en kinders uit geskeide gesinne aangedui. Ver-

skeie navorsers het aangetoon dat een van die sentrale temas uit die meta-analises

die teenwoordigheid van angs by kinders uit geskeide gesinne was (Hetherington et

al., 1998; Amato, 1994 & 1993; Amato & Keith, 1991).
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Die implikasie van hierdie bevinding is dat daar moontlik ongekontroleerde verander-

likes by kinders uit intakte gesinne teenwoordig was wat 'n groter mate van angs-

tigheid by hulle veroorsaak het as by die geskeide groep. Ongekontroleerde demo-

grafiese veranderlikes, soos die maatskaplike agtergrond van die kinders, die teen-

woordigheid van misdaad in die gemeenskap (en die mate waartoe dit die kind direk

raak), sowel as die demografiese voorkoms van angs binne die gemeenskap is

veranderlikes wat potensieelondersoek kan word om hierdie waarneming verder te

verklaar.
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Binne die konteks van die d-waarde het hierdie p-waarde 'n klein effek (d = 0,31).

Hoewel die bevinding teenstrydig met bestaande navorsing is, het dit 'n klein praktiese

waarde.

• Gewildheid (PHC5)

Die kind se gewildheid by sy portuurgroep en klasmaats, sy vermoë om vriende te

maak en sy belewenis van insluiting by aktiwiteite is van groot belang in die vorming

van 'n gesonde selfkonsep (Piers, 1984).

Die p-waarde van 0,02 beteken dat daar statisties beduidende verskille tussen die

twee groepe is ten opsigte van hierdie subveld. Kinders uit intakte gesinne beleef

naamlik dat hulle gewilder is as kinders uit geskeide gesinne. Hierdie bevinding sluit

aan by die beskouing van Hormuth (1990) en Hansen en Maynard (1973), wat aandui

dat selfkonsep en sosiale interaksie baie belangrik is. Die kind se selfkonsep ontwik-

kel na aanleiding van terugvoer wat hy ontvang van sy maats, portuurgoepe by sy

skool en kinders wat saam met hom aan aktiwiteite deelneem, ontvang. Pryor en

Rodgers (2001) bevind ook dat die kind deur middel van verhuisings afgesny kan word

van die sosiale omgewing waarin hy veilig voel. Terugvoer vanuit die nuwe omgewing

- wat nie noodwendig kwalitatief so goed is soos sy vorige omgewing nie - sal nie

noodwendig deur hom positief beleef word nie.

Die d-waarde dui egter 'n klein effek aan en gevolglik het die bevinding min praktiese

waarde.

• Geluk en tevredenheid (PHC6)

Die mate waarin die kind gelukkig en tevrede is met sy lewensomstandighede word

deur hierdie skaal gereflekteer (Piers, 1984). Lae tellings dui áan dat 'n kind ontve-

vrede is en sy selfwaarde negatief beleef.

Die p-waarde van 0,25 beteken egter dat hier geen statistiese beduidendheid is nie en



gevolglik kan hierdie subskaal nie verder in terme van statistiese beduidendheid of

praktiese beduidendheid oorweeg word nie.

Hierdie bevinding strook nie met bestaande navorsingsbevindinge nie. Hoewel van

die nuutste navorsing aandui dat die verskille tussen die kinders uit geskeide gesinne

en dié uit intakte gesinne ten opsigte van geluk en tevredenheid verklein het, bestaan

daar wel nog 'n verskil tussen die belewenis van geluk en tevredenheid met hulle

lewensomstandighede (Hetherington & Kelly, 2002; Amato, 2001). Verder dui

Hetherington en Kelly (2002) aan dat 25% van kinders uit egskeiding wel nog swakker

presteer as die 10% van kinders uit intakte gesinne.

Samevattend kan tot die gevolgtrekking gekom word dat statisties beduidende

p-waardes op vier van die sewe subvelde gevind is. Die d-waardes toon egter 'n klein

praktiese beduidendheid aan en die alternatiewe hipotese kan dus nie oorweeg word

Die. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van die selfkonsep hier gehandhaaf

word: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tussen kinders uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

5.3.1.2 Resultate ten opsigte van die lokus van kontrole van kinders uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese A 1.2)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses-werd in tabel

2 hieronder saamgevat.
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TABEL 2: Verskille ten opsigte van die lokus van kontrole by kinders uit geskeide
gesinne en dié uit intakte gesinne!.•i

I
Veranderlikes Geskei· Intakte- Verskil t p dx s x s
LOKE 17,8 3,70 17,5 4,10 0,30 1,0 0,70 0,29..• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddelde van die twee groepe

(0,30) gevind, soos ook die klein verskil tussen die standaardafwykings (0,40). Hierdie

gegewens word gereflekteer in 'n p-waarde van 0,70. Die d-waarde is dus nie relevant

nie, aangesien die verskil nie statisties beduidend is nie. Kinders uit geskeide gesinne

verskil daarom nie beduidend van kinders uit intakte gesinne ten opsigte van hulle

lokus van kontrole nie.

Hierdie bevinding verskil van literatuur wat aandui dat daar wel 'n verskil is in die lokus

van kontrole van kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne, omdat hulle

byvoorbeeld baie meer blootgestel is aan omgewingsveranderlikes en negatiewe le-

wensgebeure (Pryor & Rodgers, 2001; Fogas et ai., 1992).

Ten opsigte van lokus van kontrole kan tot die gevolgtrekking gekom word dat daar nie

'n statisties beduidende p-waarde gevind is nie. Die alternatiewe hipotese kan dus nie

oorweeg word nie. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van lokus van kontrole

gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n betekenisvolle verskil is ten opsigte van

lokus van kontrole tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

5.3.1.3 Resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning van kinders uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese A 1.3)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale
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ondersteuning tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

3 hieronder saamgevat.

TABEL 3: Verskille ten opsigte van sosiale ondersteuning by kinders uit geskeide
gesinne en dié uit intakte gesinne
Hotelling 1"': F (3; 548) = 1,74 (p = 0,16)

Veranderlikes Geskei Intakte
x s x s Verskil t p d

SOST 160,80 18,10 157,80 20,50 3,00 0,96 0,40 0,15
SOS 1 73,20 10,10 70,30 11,30 2,90 1,68 0,10 0,3
5052 49,60 7,70 49,90 7,40 -0,30 -0,74 0,50 0,13
SOS 3 38,00 7,23 36,20 7,10 1,80 -0,94 0,40 0,16..• statisties beduidend

•• statisties beduidend en prakties beduidend
SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep
SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers
SOS T: Persepsie van totale ondersteuning
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hotelling 1"': Die p-waarde van 0,16 impliseer dat daar in geheel nie statistiese bedui-

dendheid by die subvelde (5051 tot 5053) voorgekom het nie. Vervolgens sal

elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die t-toets

se resuItate.

• SOS T: Persepsie van totale ondersteuning
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Daar is 'n verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe (3,00),

terwyl die standaardafwykings soortgelyk (verskil net 2,40) is. Die p-waarde van 0,40

beteken dat daar nie 'n statisties beduidende verskil is ten opsigte van die twee groepe

se persepsie van totale ondersteuning nie.

Hoewel hierdie resultaat verwelkom kan word, dui die meta-analises aan dat kinders

uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne van mekaar verskil ten opsigte van so-

siale ondersteuning (Amato, 2001; Japel et ai., 1999; Amato, 1994).
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• SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe verskil met 2,90 tellings, terwyl

die standaardafwykings bykans dieselfde is. Die p-waarde van 0,10 beteken dat daar

geen statisties beduidende verskille rakende die persepsie van ondersteuning deur

die portuurgroep is tussen die twee groepe nie.

Hierdie bevinding is teenstrydig met literatuur wat bevind het dat daar wel 'n verskil

bestaan. Franco en Levitt (1998) dui aan dat 'n stabiele gesin, sowel as sosialisering

buite gesinsverband vir die kind belangrik is en dat kwalitatiewe vriendskappe bydra

tot selfagting. 'n Studie van Cowen et al. (1990) het bevind dat egskeiding 'n impak

het op die kind se ondersteuningsnetwerk en daartoe lei dat kinders uit ekskeidingsge-

sinne kleiner ondersteuningsnetwerke het. Verder het Lutzke et al. (1996) aangetoon

dat kinders uit geskeide gesinne sensitief is vir verwerping deur die portuurgroep.

o SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon min verskil (0,30), terwyl

die standaardafwykings soortgelyk (verskil 0,30) is. Die p-waarde van 0,50 beteken

dat daar geen statistiese beduidendheid is nie. Volgens hierdie inligting beleef kinders

uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne dus nie 'n beduidende verskil ten

opsigte van ondersteuning deur hulle ouers nie.

Hoewel hierdie resultaat verblydend is, korreleer dit nie met die literatuurstudie nie.

Skrywers soos Pryor en Rodgers (2001) en Amato (1994) dui aan dat daar verskille is

tussen kinders uit geskeide gesinne en kinders uit intakte gesinne ten opsigte van

hierdie veld. So kan kinders uit geskeide gesinne byvoorbeeld afnemende ondersteu-

ning beleef van die besoekende ouer, of beleef dat die beheer-en-toesigouer so besig

is om 'n inkomste te verdien dat daar nie veel tyd oor is om aandag aan hom te gee

nie.



• 505 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil (1,80); so ook

die standaardafwykings (verskilO, 13). Die p-waarde van 0,40 beteken dat daar nie

statisties beduidende verskille tussen die tellings is nie. Volgens hierdie inligting is

daar dus nie 'n beduidende verskil tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit

intakte gesinne nie, in teenstelling met wat in die literatuur aangedui word. Onderwy-

sers is vertrouensfigure vir kinders en verleen emosionele ondersteuning (Steyn,

1989). Dit kan vir kinders uit geskeide gesinne baie moeilik wees om 'n ondersteunen-

de onderwyser te verloor as gevolg van verhuising na egskeiding. Herman-Stahl

(1998), Kurtz (1996) en Amato (1994) bevind voorts dat kinders uit egskeidingsge-

sinne 'n groter risiko loop om akademies te onderpresteer. Onderwysers gee meer

aandag aan goeie presteerders (Kail & Cavanaugh, 1996) en daarom kan dit gebeur

dat die kind uit 'n geskeide gesin 'n gebrek aan ondersteuning beleef.

Die resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning het geen statisties beduidende

p-waardes gevind nie. Die alternatiewe hipotese kan dus nie aanvaar word nie.

Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van sosiale ondersteuning gehandhaaf

word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van sosiale ondersteu-

ning tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

5.3.1.4 Resultate ten opsigte van gedragsimptomatologie van kinders uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese A 1.4)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van gedrag-

simptomatologie tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

4 hieronder saamgevat.
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TABEL 4: Verskille ten opsigte van gedragsimptomatologie by kinders uit geskeide
gesinne en dié uit intakte gesinne
Hotelling T': F (15; 330) = 0,91 (p = 0,6)

Veranderlikes Geskei Intakte
x s 'i s Verskil t p d

OKIN 1 2,60 3,50 1,70 2,70 0,90 2,11 0,04" 0,32
OKIN 2 1,07 1,80 0,60 1,40 0,47 2,00 0,05" 0,31
OKIN3 0,40 0,90 0,30 0,80 0,10 1,50 0,14 0,19
OKIN 4 0,62 1,09 0,16 1,03 0,46 0,11 0,90 0,009
OKIN5 0,44 0,50 0,34 0,47 0,10 1,72 0,09 0,21
OKIN6 0,49 0,74 0,40 0,67 0,09 1,02 0,31 0,13
OKIN7 0,26 0,44 0,20 0,40 0,06 1,09 0,28 0,15
OKIN8 0,40 0,64 0,33 0,62 0,07 0,89 0,38 0,10
OKIN 9 0,09 0,34 0,08 0,36 0,01 0,39 0,70 0,06
OKIN 10 2,21 2,30 1,55 1,96 0,66 2,38 0,02" 0,80""
OKIN 11 0,53 1,14 0,37 0,99 0,16 1,19 0,24 0,17
OKIN 12 0,65 0,91 0,61 0,72 0,04 0,38 0,71 0,05
• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
OKIN 1: Aandagtekort/Hiperaktiwiteit versteuring (ATHV)OKIN 2: Opponerend-uittartendeversteuring
OKIN 3: Gedragsversteuring OKIN 4: Veralgemeende angsversteuring
OKIN 5: Spesifieke fobie OKIN 6: Obsessief-kompulsiewe versteuring
OKIN 7: Posttraumatiese stresversteuring OKIN 8: Spiertrekkingsversteuring
OKIN 9: Skisofrenie OKIN 10: Gemoedsversteuring
OKIN 11: Omvattende ontwikkelingsversteuring OKIN 12: Sosiale fobie
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hotelling T': Die p-waarde van 0,6 impliseer dat daar in geheel nie statisties bedui-

dende verskille by die subvelde (OKIN 1 tot OKIN 12) voorgekom het nie. Vervolgens

sal elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die

t-toets se resultate.

• ATHV (OKIN 1)

lndien die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met mekaar vergelyk word,

is dit duidelik dat daar 'n verskil (0,90) bestaan ten opsigte van hierdie subveld. Kin-

ders uit geskeide gesinne teken hoër tellings aan as kinders uit intakte gesinne.

Verdere waarde kan aan die verskil tussen hierdie twee groepe gegee word, aange-

sien die p-waarde beduidend is (p = 0,04). Op grond van hierdie p-waarde kan aan-
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geneem word dat die twee groepe statisties beduidend van mekaar verskil. Hierdie

bevinding korreleer met navorsing ten opsigte van twee belangrike aspekte, naamlik:

• Kinders uit geskeide gesinne kan presenteer met simptome van angstigheid, wat

die afwesigheid van konsentrasie en verhoogde aktiwiteitsvlakke kan verklaar

(Pagani et ai., 1997; Peterson & Zill, 1986).

• 'n Insiggewende studie van Edwards et al. (1995) meld dat kinders met ATHV

moontlik meer in geskeide gesinne voorkom as gevolg van ouers se konflik raken-

de hulle kinders. So word bevind dat die biologiese ouers van ATHV-kinders drie

maal waarskynliker in egskeidingsgedinge betrokke sal wees as kinders sonder

ATHV.

Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, het die bevinding van 'n statistiese

beduidende waarde 'n klein effek, naamlik 0,32. Gevolglik kan daar nie baie waarde

aan hierdie bevinding geheg word nie.

o Opponerend-uittartende versteuring (OKIN 2)

'n Vergelyking van die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe toon dat daar

'n verskil (van 0,47) bestaan ten opsigte van hierdie subveld. Kinders uit geskeide ge-

sinne teken hoër tellings aan as kinders uit intakte gesinne.

Verdere waarde kan aan die verskil tussen hierdie twee groepe geheg word, aange-

sien die p-waarde beduidend is. Kinders uit geskeide gesinne teken dus statisties

beduidend hoër tellings aan ten opsigte van opponerend-uittartende gedrag, in verge-

lyking met kinders uit intakte gesinne.

Hierdie resultaat korreleer met navorsing wat aandui dat kinders uit geskeide gesinne

opposisionele sowel as uitdagende gedrag getoon het, selfs vir 'n lang tydperk nadat

die egskeiding afgehandel was. Hierdie gedragspatrone het nie met hertroue van die

ouers verbeter nie (Pagani et al., 1997).
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Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidend-

heid in terme van praktiese beduidendheid van klein effek, naamlik 0,31.

• Gedragsversteuring (OKIN 3)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe op hierdie

subskaal is 0,10, wat 'n aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil

het. Gevolglik is die p-waarde 0,14, wat beteken dat daar geen statistiese beduidend-

heid is ten opsigte van gedragsversteurings nie.

Dit sou aanvaar kon word dat hier 'n soortgelyke resultaat as by die vorige subskaal

(opponerend-uittartende gedrag), waar 'n beduidende p-waarde verkry is. Die leemte

in huidige navorsing (Amato 2001 & 1994; Japel ef ai., 1999; Hetherington &

Stanley-Hagan, 1999) is dat daar slegs aangedui word dat kinders uit geskeide

gesinne gedragsprobleme het. Die aard daarvan word egter nie bespreek nie en

gevolglik kan daar nie tot 'n slotsom hieroor gekom word nie. Die resultaat op hierdie

subskaal is verblydend aangesien kinders uit geskeide gesinne nie beduidend verskil

van kinders uit intakte gesinne nie. Dit dien verder as bevestiging van Pryor en

Rodgers (2001) se kritiek dat die omskrywing van gedragsprobleme by kinders uit

geskeide gesinne baie vaag is.

o Veralgemeende angsversteuring (OKIN 4)

Die rekenkundige gemiddelde van kinders uit die geskeide groep is 0,62, terwyl die

rekenkundige gemiddelde van kinders uit die intakte groep 0,16 is. Die verskil tussen

die twee groepe is dus (0,46), terwyl die standaardafwykings 'n klein verskil toon

(0,06). Hierdie gegewens rapporteer 'n p-waarde van 0,90, wat beteken dat daar nie

'n statisties beduidende verskil voorkom nie. Gevolglik is daar nie 'n beduidende

verskil ten opsigte van angs tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte

gesinne nie.

Dit is opmerklik dat een van die vorige subskale, PHC4, (sien afdeling 5.3.1.1;



hipotese A 1.1) hoër angs aandui by die kinders uit intakte gesinne, maar dat dit nie

hier voorkom nie. By die PHC4 is angs verder ook omskrywend vir emosies soos be-

kommernis, senuweeagtigheid, teruggetrokkenheid, vrees, hartseer en 'n algemene

gevoel van uitsluiting. Dit moet ook in gedagte gehou word dat die angs wat deur die

PHC4 gemeet is, verskillende emosies omskryf, terwyl OKIN 4 net gefokus is op simp-

tome van 'n angsversteuring. Dit sou die teenstrydige aard van die PHC4 verder kon

verklaar, naamlik dat dit moontlik is dat daar ongekontroleerde veranderlikes by die

groep kinders uit intakte gesinne was. Hoewel dit net met verwysing na die rekenkun-

dige gemiddelde gesê kan word, word waargeneem dat kinders uit geskeide gesinne

'n hoër telling aanteken by hierdie subskaal as kinders uit intakte gesinne, wat beves-

tigend is van vorige navorsing. Dit moet verder ook in gedagte gehou word dat die

PHC se rapportering van angs deur die kind gedoen is, terwyl die rapportering van

OKIN 4 deur die ouer gedoen is. Die verskil tussen die twee subskale kan dus ook

verklaar word vanuit die verskillende persepsies wat ouers en kinders ten opsigte van

die kind se angs mag hê.

o Spesifieke fobie (OKIN 5)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,10, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die p-waarde van

0,09 dui die klein en statisties onbeduidende verskil aan tussen kinders uit geskeide

gesinne en dié uit intakte gesinne wat betref spesifieke fobieë.

Dit is onbekend of hierdie subskaal die kind se vrees vir verwerping insluit. Daar

bestaan wel navorsing wat aandui dat kinders uit geskeide gesinne verwerping vrees

(Lutzke et ai., 1996). Dit spruit veral voort uit hulle belewenis van aandadigheid aan

die egskeiding en die vrees dat hulle gedrag 'n rede is vir konflik tussen hulle ouers.

• Obsessief-kompulsiewe versteuring (OKIN 6)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe is 0,09 en 0,07

in die standaardafwykings. Die p-waarde wat uit hierdie gegewens bereken is, is 0,31.
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Dit is nie nodig om die d-waarde te bereken nie, aangesien die resultate toon dat daar

nie 'n statisties beduidende verskil is rakende obsessief kompulsiewe versteurings

tussen die twee groepe nie.

• Posttraumatiese stresversteuring (OKIN 7)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,06, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Hier is nie 'n

beduidende p-waarde (0,28) nie en gevolglik is die d-waarde nie van toepassing nie.

Daar is naamlik nie 'n beduidende verskil tussen hierdie twee groepe gerapporteer

nie.

lndien die navorsingsontwerp sodanig was dat net kinders uit egskeidingsgesinne en

nie ook kinders uit die normaalpopulasie gebruik is nie, sou verwag kon word dat hier-

die subveld alternatiewe resultate sou oplewer. Waar egskeidings gekompliseer word

deur ekstreme konflik en geweld wat teen die huweliksmaat of die kinders gerig word,

word aangeneem dat simptome van posttraumatiese stresversteuring kan voorkom.

Die bevindinge dat die verskil nie beduidend is nie, is dus positief, aangesien dit impli-

seer dat kinders uit egskeidingsgesinne nie noodwendig meer simptome van post-

traumatiese stresversteuring rapporteer as kinders uit intakte gesinne nie. Dit sal af-

hang van die unieke dinamika van die gesin in egskeiding.
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• Spiertrekkingsversteuring (OKIN 8)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,07, terwyl

die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,02). Die p-waarde van 0,38 bete-

ken dat daar geen beduidende statistiese verskil gevind is nie en gevolglik moet die

nulhipotese aanvaar word.

• Skisofrenie (OKIN 9)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe verskil met 0,01 tellings, terwyl
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daar ook 'n verskil van 0,02 tussen die standaardafwykings is. Die p-waarde van 0,70

beteken dat hier nie statistiese beduidendheid is nie.

o Gemoedsversteuring (OKIN 10)

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe verskil met 0,66 tellings, terwyl

daar ook 'n verskil tussen die standaardafwykings (0,34) is. Die p-waarde van 0,02

beteken dat die bevindinge statisties beduidend is.

Die d-waarde van 0,80 dui op 'n groot effek, wat nie net statisties beduidend is nie,

maar ook 'n hoë mate van praktiese beduidendheid het. Kinders uit egskeidingsgesin-

ne het dus beduidend hoër tellings aangeteken met betrekking tot gemoedsversteu-

rings as kinders uit intakte gesinne.

Navorsing ten opsigte van depressie by kinders uit egskeidingsgesinne dui aan dat

daar onderskei moet word tussen onmiddellike verlieservarings ná die egskeiding, en

die teenwoordigheid van depressie (Van Rensburg, 2001; Oppawsky, 1991; Waller-

stein & Kelly, 1977). Die feit dat kinders uit egskeidingsgesinne beduidend verskil van

kinders uit intakte gesinne ten opsigte van gemoed, is 'n aanduiding daarvan dat die

teenwoordigheid van gemoedsversteurings vir 'n langer tyd teenwoordig is (Parker,

1996; Van Loggerenberg & Roets, 1993). Inligting oor die redes van die egskeiding wat

eers 'n ruk na die egskeiding aan die kinders bekend word (veral vanweë egpare se

dislojaliteit teenoor mekaar), en onsekerheid oor die besoekreëlings van 'n ouer is

verdere bydraende faktore tot die kind se gevoelens van hartseer (Van Loggerenberg

& Roets, 1993).

• Omvattende ontwikkelingsversteuring (OKIN 11)

Die rekenkundige gemiddelde ten opsigte hiervan is 0,53 vir kinders uit geskeide

gesinne en 0,37 vir kinders uit intakte gesinne. Die groepe verskil dus net met 0,16,

wat op 'n klein verskil dui. Die standaardafwykings verskil met 0,15. Die statisties

onbeduidende p-waarde van 0,24 beteken verder dat daar nie 'n beduidende verskil
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tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne voorkom nie.

• Sosiale fobie (OKIN 12)

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe verskil met slegs 0,04. Die

standaardafwykings toon ook min verskil (0,19). Die berekende p-waarde van 0,71

dui aan dat daar nie 'n beduidende verskil is tussen kinders uit geskeide gesinne en

dié uit intakte gesinne met verwysing na sosiale fobie nie. Die d-waarde is dus nie

relevant nie.

Resultate ten opsigte van gedragsimptomatologie het aangedui dat daar drie statisties

beduidende p-waardes gevind is, waarvan een d-waarde 'n groot effek gehad het.

Ten opsigte van hierdie subveld, naamlik gemoedsversteurings, kan die alternatiewe

hipotese aanvaar word. Die verskil ten opsigte van een subveld is egter nie voldoende

om die alternatiewe hipotese te oorweeg nie. Gevolglik moet die nulhipotese ten

opsigte van gedragsimptomatologie gehandhaafword, naamlik dat daar nie 'n beteke-

nisvolle verskil is ten opsigte van gedragsimptomatologie tussen kinders uit geskeide

gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

5.3.1.5 Gevolgtrekking rakende die oorkoepelende hipotese A 1

Hoewel daar ten opsigte van die selfkonsep vier statisties beduidende verskille tussen

die twee groepe gevind is, het nie een van die verskille praktiese waarde nie. Ten

opsigte van die lokus van kontrole sowel as sosiale ondersteuning was daar geen

statisties beduidende verskille nie. Van die drie subvelde wat statisties beduidende

verskille lewer by die gedragsimptomatologievraelys, het net een subveld 'n beteke-

nisvolle praktiese d-waarde gehad.

Op grond van bogenoemde moet die oorkoepelende nulhipotese, met die uitsonde- .

ring van die een subveld op die CSI-4 (OKIN 10), hier gehandhaaf word: Daar is nie

'n beduidende verskil tussen enkele komponente van die psigologiese funksio-

nering van kinders uit geskeide versus dié uit intakte gesinne nie.
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5.3.2 Resultate ten opsigte van enkele komponente van psigologiese

funksionering van seuns en dogters uit geskeide gesinne (hipotese B 1)

Die volgende oorkoepelende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen seuns en dogters uit geskeide

gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen seuns en dogters uit gskei-

keide gesinne.

Die meer spesifieke hipoteses ten opsigte van die besondere komponente wat onder-

soek word en die bevindinge ten opsigte daarvan word vervolgens aangebied.

5.3.2.1 Resultate ten opsigte van die selfkonsep van seuns en dogters uit

geskeide gesinne (hipotese B 1.1)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tus-

sen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkon-

sep tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

5 hieronder saamgevat.



TABEL 5: Geslagsverskille ten opsigte van die selfkonsep van kinders uit geskeide
gesinne
Hotelling T': F (6; 79) = 1,61 (p = 0,16)

Veranderlikes Seuns Dogters
Verskil t p d

x s 'i s
PHCT 53,93 11,19 53,10 13,55 0,83 0,31 0,75 0,06
PHC1 11,32 2,91 11,97 3,20 -0,65 -0,95 0,34 0,21
PHC2 11,84 2,72 11,68 3,09 0,16 0,24 0,80 0,05
PHC3 8,70 2,99 8,03 2,98 0,67 1,10 0,31 0,22
PHC4 8,26 3,31 8,28 3,28 -0,02 -0,03 0,97 0,01
PHC5 6,87 2,84 7,14 2,64 -0,27 -0,44 0,66 0,10
PHC6 8,19 1,74 7,24 2,69 0,95 1,63 0,10 0,32
• ..statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
PHCT: Totaaltelling
PHC2: Intellektuele en skoolstatus
PHC4: Angs
PHC6: Geluk en tevredenheid
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

PHC1: Gedrag
PHC3: Fisieke voorkoms en karaktertrekke
PHC5: Gewildheid

t: t-telling
d: d-waarde

Hotelling T': Die p-waarde van 0,16 impliseer dat daar in geheel nie statisties

beduidende verskille by die subvelde (PHC 1 tot PHC 6) voorgekom het nie. Vervol-

gens sal elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van

die t-toets se resultate.

• Totaaltelling (PHCT)

Die resultaat van die totaaltelling op die PHC is 'n globale aanduiding van die kind se

selfkonsep op die PHC. Dit beteken dat dit al ses subkomponente omvat wat deur die

PHC beskryf word. Die PHCT is saamgestel uit die somtotaal van al 80 items en word

beskou as die betroubaarste van al die tellings (Piers, 1984).

Die klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van seuns en dogters uit

geskeide gesinne (0,83) word ook in die klein verskil tussen die standaardafwykings

(2,36) waargeneem. Die p-waarde van 0,75 beteken dat daar nie 'n statisties bedui-

dende verskil is tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne ten opsigte van hulle

selfkonsep nie.
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Die meta-analises van verskeie navorsers dui aan dat geslagsverskille ten opsigte van

seuns en dogters uit egskeidingsgesinne nie genoegsaam nagevors is om werklik te

bepaal of daar 'n beduidende verskil is ten opsigte van die impak wat egskeiding op

hulle het nie. (Amato, 2001; Hetherington et a/., 1998; Amato,1994; Amato & Keith,

1991). Tog is daar navorsing wat aandui dat seuns meer geraak word deur egskeiding

as dogters (Fischer, 1999; Peterson & Zill, 1986). Een van die redes wat aangevoer

word, is dat moeders in die meeste gevalle die beheer-en-toesigouer is, met die ge-

volg dat seuns se selfidentiteit, wat 'n komponent van die selfkonsep is, swakker daar-

aan toe is as dié van dogters.

o Gedrag (PHC1)

Hierdie subkomponent gee 'n aanduiding van die mate waarin die kind in staat is om

sy (probleem)gedrag waar te neem. Die subskaal gee dus ook 'n aanduiding van die

wyse waarop die kind verantwoordelikheid vir sy gedrag aanvaar (Piers, 1984).

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes (0,65) sowel as

tussen die standaardafwykings (0,29) van die twee groepe. Die p-waarde (0,34) so-

wel as die d-waarde is nie van waarde nie, aangesien hierdie verskil nie statisties be-

duidend is nie. Die gevolgtrekking is dat seuns en dogters van geskeide gesinne nie

beduidend van mekaar verskil ten opsigte van die gedragsveld nie.
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Literatuur dui egter aan dat seuns wel van dogters uit geskeide gesinne kan verskil ten

opsigte van hulle probleemgedrag. In sy studie toon Fischer (1999) aan dat seuns eg-

skeiding moeiliker hanteer en meer grense toets as dogters. Fischer se bevinding

word ondersteun deur dié van Peterson en Zill (1986) wat beweer dat seuns se gedrag

na egskeiding ongekontroleerd is.

• Intellektuele en skoolstatus (PHC2)

Die kind in sy middelkinderjare is vir lang tydperke by 'n skool betrokke. Inligting oor

die mate waarin die kind sy akademiese vaardighede beleef, speel dus 'n belangrike



rol. Verder is die status wat ~ie kind beleef by die skool sowel as sy toekomsverwag-

tinge belangrik. Hierdie subveld gee 'n aanduiding hiervan en verskaf ook inligting oor

die kind se tevredenheid met sy skool (Piers, 1984).

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe is 0,16 en 0,37

en die standaardafwykings 0,37. Gevolglik kan min waarde aan die p-waarde (0,80)

of die d-waarde geheg word. Seuns en dogters van geskeide gesinne verskil dus nie

beduidend van mekaar ten opsigte van hulle waarneming van hulle intellektuele en

skoolstatus nie.

Pryor en Rodgers (2001) dui aan dat waar die moeder beheer en toesig het,

skoolprestasie die minste benadeel word. Seuns en dogters presteer beter onder

toesig van die moeder as wanneer hulle by die vader as beheer-en-toesigouer ge-

plaas word. As rede word aangevoer dat die moeder meer betrokke is by die

versorging en toesighouding van die kinders as die vader. Seuns het meer gedrags-

kontrole nodig het (sien PHC1), met die implikasie dat hulle intellektuele status

swakker as dié van dogters s'n sal wees. Hierdie resultate dui aan dat dit nie die geval

is nie en die bevinding behoort dus in 'n positiewe lig beskou te word.

• Fisieke voorkoms en karaktertrekke (PHC3)

Fisieke kenmerke en die wyse waarop die kind gemaklik voel met sy fisieke voorkoms

is belangrik vir die selfbeeld. Dié subskaal dui die kind se waarneming hiervan aan,

asook die mate waarmee hy tevrede voel met sy unieke karaktertrekke (Piers, 1984).

Die rekenkundige gemiddelde vir seuns uit geskeide gesinne is 8,70 en vir dogters uit

geskeide gesinne 8,03; dus is die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van

die twee groepe klein (0,67). Soortgelyk is daar 'n klein verskil tussen die standaard-

afwykings (0,01). Die p-waarde van 0,31 beteken dat dit nie statisties beduidend is

nie, en dat die d-waarde nie relevant is nie. Die resultate toon aan dat daar nie

beduidende verskille tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne ten opsigte van

hulle fisieke voorkoms en karaktertrekke is nie.
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Moeders word tans nog in die meeste gevalle aangewys as die beheer-en-toesigouer.

Dit kan verwag word dat seuns ten opsigte van geslagsidentiteit minder terugvoer van

dieselfde geslag ontvang as wat dogters van hulle moeders ontvang. Verder kan die

seun meer blootgestel word aan negatiewe kritiek ten opsigte van die vaderfiguur, en

indien die seun verder ook genetiese trekke van sy vader het, kan dit sy siening oor sy

fisieke voorkoms negatief beïnvloed (Pryor & Rodgers, 2001, Amato & Keith, 1991;

Amato, 1994). Hierdie bevinding dui aan dat dit nie die geval was ten opsigte van

hierdie steekproef nie.

• Angs (PHC4)

Dit word erken dat die belewing van emosies 'n subkomponent van die selfbeeld is.

Daar word wel na hierdie subskaal verwys as "Angs", maar in werklikheid dui dit die

teenwoordigheid van etlike emosies aan, soos byvoorbeeld bekommernis, senuwee-

agtigheid, teruggetrokkenheid, vrees, hartseer en 'n algemene gevoel van uitsluiting

(Piers, 1984).

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,02) sowel as tussen die standaardafwykings (0,03). Die p-waarde (0,97) is nie

statisties beduidend is nie. Die hoë waarde is opvallend en is 'n aanduiding van hoe

min verskille daar werklik is tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne, ook wat

betref hulle vlakke van angs.

Inligting dui daarop dat seuns uit geskeide gesinne meer negatiewe emosies beleef as

dogters uit geskeide gesinne. Fischer (1999) dui byvoorbeeld aan dat seuns meer

aggressie toon, en skryf dit daaraan toe dat seuns gewoonlik vir langer tydperke fisies

teenwoordig was in konfliksituasies tussen die ouers. Op 'n soortgelyk wyse redeneer

Peterson en Zill (1986) ten gunste van die standpunt dat seuns emosioneel meer

aangetas word. Hierdie inligting is egter teenstrydig met die resultate wat op hierdie

subskaal gevind is.



• Gewildheid (PHC5)

Hierdie subskaal gee 'n aanduiding van die manier waarop die kind sy gewildheid by

sy portuurgroep en klasmaats waarneem. Verder dui dit aan wat sy vermoë is om

vriende te maak. Die kind se belewenis van insluiting by aktiwiteite is van groot belang

in die vorming van 'n gesonde selfkonsep (Piers, 1984).

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,27) terwyl die verskil tussen die standaardafwykings 0,20 is. Die resultaat van hier-

die gegewens dui op statistiese onbeduidendheid (p = 0,66) en gevolglik geen prak-

tiese waarde nie. Seuns en dogters uit geskeide gesinne verskil dus nie beduidend

van mekaar ten opsigte van hulle waarneming van hulle gewildheid nie.

Geen inligting kon in die ondersoek opgespoor word waar daar menings gegee is oor

die wyse waarop seuns en dogters uit geskeide gesinne van mekaar verskil ten op-

sigte van die belewenis van gewildheid nie. Daar kan wel afgelei word dat seuns wat

meer probleemgedrag as dogters openbaar (Fischer, 1999) laer tellings ten opsigte

van gewildheid kan aanteken. Die resultate van hierdie ondersoek dui egter op 'n

soortgelyke belewenis tussen die geslagte.

• Geluk en tevredenheid (PHC6)
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Lewenstevredenheid en -geluk speel 'n belangrike rol in die selfkonsep van die kind.

lndien die kind gelukkig en tevrede is, kan aanvaar word dat dit sal bydra tot 'n

positiewe selfkonsep. Hierdie subskaal verskaf inligting oor die kind se gelukkigheidl

ongelukkigheid (Piers, 1984).

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes sowel as die standaardafwykings

van die twee groepe is 0,95. Beide die p-waarde (0,10) en die d-waarde dui op statis-

tiese onbeduidendheid. Seuns en dogters uit geskeide gesinne verskil dus nie bedui-

dend van mekaar ten opsigte van hulle geluk en tevredenheid nie.



Die meta-analises, soos byvoorbeeld dié van Amato (1993a), dui aan dat die hante-

ring van konflik deur die ouers een van die aspekte is wat die grootste impak op die

kind het. Op 'n soortgelyke wyse beredeneer Kline et al. (1991) dat die teenwoor-

digheid van kinders tydens 'n konfliksituasie tussen ouers hulle kan benadeel. Hulle

bevind voorts dat seuns meer dikwels teenwoordig is wanneer ouers uit geskeide

gesinne met mekaar in konflik is. Gevolglik sou daaruit afgelei kan word dat dit 'n

impak op die wyse waarop seuns uit geskeide gesinne hulle geluk en tevredenheid

beleef het. Die feit dat hierdie navorsingsbevinding nie hierdie standpunt ondersteun

nie, is verblydend.

Samevattend kan tot die gevolgtrekking gekom word dat geen statisties beduidende

p-waardes op die sewe subvelde gevind is nie. So ook het geen van die d-waardes

praktiese waarde aangedui nie. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van die

selfkonsep hier gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten

opsigte van selfkonsep tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

5.3.2.2 Resultate ten opsigte van die lokus van kontrole van seuns en dogters

uit geskeide gesinne (hipotese B 1.2)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kon-

trole tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne.
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Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

6 hieronder saamgevat.



TABEL 6: Verskille ten opsigte van die lokus van kontrole tussen geslagte by
seuns en dogters uit geskeide gesinne

Veranderlikes Seuns Dogters
Verskil t p d

il s i s
LOKE 19,37 4,59 18,40 4,05 0,97 0,97 0,33 0,23
• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
x : gemiddelde telling t: !-lelling
p: p-waarde d: d-waarde

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe is 0,97 en die

standaardafwyking is 0,54. Daar is 'n onbeduidende p-waarde (0,33) met geen prak-

tiese waarde nie. Seuns en dogters uit geskeide gesinne verskil dus nie beduidend

van mekaar ten opsigte van hulle lokus van kontrole nie.

Amato (1993b) dui aan dat seuns uit geskeide gesinne met gedragsprobleme reageer,

wat 'n aanduiding kan wees van 'n eksterne lokus van kontrole. Bogenoemde resul-

taat ondersteun nie die bevinding van Amato (1993b) nie.

Ten opsigte van lokus van kontrole kan tot die gevolgtrekking gekom word dat daar nie

'n statisties beduidende p-waarde gevind is nie. Die alternatiewe hipotese kan dus nie

oorweeg word nie. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van lokus van kontrole

gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van lokus

van kontrole tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

5.3.2.3 Resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning van seuns en

dogters uit geskeide gesinne (hipotese B 1.3)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne.
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Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

7 hieronder saamgevat.

TABEL 7: Verskille ten opsigte van sosiale ondersteuning tussen seuns en dogters
uit geskeide gesinne
Hotelling 12: F (3; 33) = 2,66 (p = 0,06)

Veranderlikes Seuns Dogters
Verskil t p d- sx s x

SOST 154,30 10,10 163,50 20,10 -9,20 -1,82 0,08 0,51
SOS 1 68,50 6,90 75,20 10,70 -6,70 -2,30 0,03" 0,68""
5052 50,70 5,98 49,09 8,40 1,61 0,68 0,51 0,21
SOS 3 35,09 8,10 39,19 6,62 -4,10 -1,48 0,16 0,60..

• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep
SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers
SOS T: Persepsie van totale ondersteuning
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hotelling 12: Die p-waarde van 0,06 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid by die subvelde (5051 tot SOS 3) voorgekom het nie. Vervolgens sal

aandag aan elkeen van die subvelde gegee word deur middel van die ontleding van

die t-toets se resultate.

• SOS T: Persepsie van totale ondersteuning

Die rekenkundige gemiddeld tussen die twee groepe toon 'n groot verskil (9,20). Die

groot verskil tussen die standaardafwykings (10,00) is 'n aanduiding dat seuns en

dogters uit geskeide gesinne grootliks gevarieer het in hulle response. Die p-waarde

van 0,08 beteken dat daar geen statistiese beduidendheid is nie en gevolglik moet die

nulhipotese aanvaar word. Die resultate dui dus aan dat hier nie 'n beduidende verskil

tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne is ten opsigte van die ondersteuning

wat hulle van die portuurgroep, ouers en onderwysers kry nie.

Verskeie navorsers dui aan dat seuns uit geskeide gesinne 'n groter afname in

ondersteuning beleef. Dit is vanweë verminderde toegang tot die vader en dus ook



• SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep

minder gedeelde aktiwiteite rnet die vader. Waar die geskeide ouers in konflik met

mekaar is, is dit seuns wat dit die ergste beleef (Hetherington & Stanley-Hagan, 1999;

Amato, 1993b).

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe verskil met 6,7 tellings, terwyl

daar ook 'n verskil tussen die standaardafwykings (3,80) is. Die p-waarde van 0,03

beteken dat hier statistiese beduidendheid is. Die d-waarde dui dit op 'n matige effek,

aangesien dit groter as 0,50 is. Dit beteken dat hierdie waarde nie net statisties bedui-

dend is nie, maar ook praktiese beduidendheid het.

Hierdie bevinding strook met die navorsing van Amato (1994) wat aandui dat daar 'n

beduidende verskil is ten opsigte van seuns en dogters se sosiale aanpassing ná eg-

skeiding. Soos Amato (1994) toon Hetherington et al. (1979) aan dat kinders wie se

ouers skei, groter frustrasies met sosialisering beleef. Hulle vermeld ook 'n geslags-

verskil, naamlik dat seuns meer dikwels aanpassingsprobleme ervaar. Amato (1994)

skryf dit daaraan toe dat seuns probleme ervaar met aspekte soos populariteit, een-

saamheid en samewerking.

Seuns en dogters uit egskeidingsgesinne verskil dus ten opsigte van hulle belewenis

van ondersteuning deur die portuurgroep.

o SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
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Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon min verskil (1,61), terwyl

die standaardafwykings heelwat verskil (verskiI2,42). Die p-waarde van 0,51 beteken

egter dat daar nie statistiese beduidendheid is nie. Hoewel hierdie resultate aandui

dat daar nie 'n beduidende verskil tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne is

nie, dui literatuur aan dat 'n verskil wel verwag kan word. Tans is die moeder meer

gereeld die beheer-en-toesigouer is en beleef veral seuns minder kontak met hulle

geslagsrolmodel, wat gewoonlik sy vader is. Die kind kan verder benadeel word wan-



neer hersaamgestelde gesinne stiefouers gevorm word (Pryor & Rodgers, 2001).

• SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 4,1, terwyl

die standaardafwykings ook verskil (1,48). Die p-waarde van 0,16 beteken dat daar

nie 'n statisties beduidende verskil gevind is nie en gevolglik moet die nulhipotese

aanvaar word. Seuns en dogters uit geskeide gesinne verskil dus nie beduidend ten

opsigte van die ondersteuning wat hulle deur onderwysers ontvang nie.

Literatuur dui aan dat seuns dikwels die impak van egskeiding hanteer deur die mani-

festering van gedragsprobleme, wat by die skool waargeneem word. Gevolglik sal

onderwysers dikwels met gedragsmodifiëring by hulle betrokke wees en gevolglik

kwalitatief minder onderwys gee. Dit kan verklaar waarom seuns tot onderprestasie

geneig sal wees (Francke, 1983).

Die resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning het een statisties beduidende

p-waarde aangedui, wat 'n d-waarde van medium effek gehad het. Gevolglik kan die

alternatiewe hipotese ten opsigte van die subveld aanvaar word. Die ander nuIhipo-

teses se p-waardes kon nie oorweeg word nie. Gevolglik moet die nulhipotese, (met

die uitsondering van SOS 1) ten opsigte van sosiale ondersteuning gehandhaaf word,

naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van sosiale ondersteuning

tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

5.3.2.4 Resultate ten opsigte van gedragsimptomatologie van seuns en

dogters uit geskeide gesinne (hipotese 8 1.4)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van gedrag-

simptomatologie tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne.
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Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

8 hieronder saamgevat.

TABEL 8: Verskille ten opsigte van gedragsimptomatologie tussen geslagte by
seuns en dogters uit geskeide gesinne
Hotelling T': F(14;31) = 1,38 (p = 0,22)

Veranderlikes Seuns Dogters
Verskil t p d

i s x s
OKIN 1 3,55 4,33 2,08 2,78 1,47 1,59 0,12 0,43
OKIN 2 1,18 1,61 1,07 1,97 0,11 0,44 0,66 0,10
OKIN3 0,48 0,89 0,37 0,89 0,11 0,55 0,62 0,11
OKIN4 0,48 0,93 0,70 1,17 -0,22 0,92 0,36 0,20
OKIN5 0,37 0,49 0,47 0,50 -0,10 -0,91 0,37 0,20
OKIN6 0,63 0,74 0,41 0,73 0,22 1,20 0,24 0,28
OKIN7 0,19 0,39 0,30 0,46 -0,11 -1,16 0,24 0,27
OKIN 8 0,37 0,63 0,41 0,65 -0,04 -0,30 0,76 0,08
OKIN9 0,03 0,19 0,13 0,9 -0,10 -1,30 0,19 0,27
OKIN 10 1,78 1,96 2,45 2,46 -0,67 -1.31 0,19 0,30
OKIN 11 0,40 0,79 0,60 1,30 -0,20 -0,81 0,41 0,17
OKIN 12 0,25 0,44 0,87 1,02 -0,62 -0,36 0,0005" 0,72""• ..

statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
aKIN 1: ATHV
aKIN 3: Gedragsversteuring
OKI N 5: Spesifieke fobie
aKIN 7: Posttraumatiese stresversteuring
aKIN 9: Skisofrenie
OKI N 11: Omvattende ontwikkelingsversteuring
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

OKIN 2: Opponerend-uittartende versteuring
OKIN 4: Veralgemeende angsversteuring
OKIN 6: Obsessief-kompulsiewe versteuring
OKIN 8: Spiertrekkingsversteuring
OKIN 10: Gemoedsversteuring
OKIN 12: Sosiale fobie
t: t-telling
d: d-waarde

Hotelling T': Die p-waarde van 0,22 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid by die subvelde (OKIN1 tot OKIN12) voorgekom het nie. Vervolgens

sal elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die

t-toets se resultate.

• ATHV (OKIN 1)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 1,47, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Hierdie klein
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verskille lei tot 'n p-waarde van 0,12, wat beteken dat daar n6g statistiese bedui-

dendheid, n6g praktiese waarde voorkom. Hier is dus nie 'n beduidende verskil

tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne ten opsigte van ATHV nie.

Hierdie bevinding moet verstaan word teen die agtergrond daarvan dat ATHV meer by

seuns as dogters voorkom (Berk, 2004). Dit is te verwagte dat seuns uit geskeide

gesinne statisties van dogters uit geskeide gesinne sou verskil. Peterson en Zill

(1986) toon verder aan dat impulsiewe en hiperaktiewe gedrag die hoogste is by

seuns waar moeders beheer en toesig verkry het.

o Opponerend-uittartende versteuring (OKIN 2)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,11, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die p-waarde van

0,66 bevestig hierdie klein verskil, omdat dit nie statisties beduidend is nie. Dit is dus

nie nodig om aandag te gee aan die d-waarde nie.

o Gedragsversteuring (OKIN 3)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n klein verskil (0,11),

terwyl die verskil tussen die standaardafwykings 0,89 is. Die p-waarde van 0,62 bete-

ken dat daar geen statistiese beduidendheid is nie.

Omdat gedragsversteurings meer by seuns as by dogters in die algemene populasie

voorkom (Berk, 2004), was dit te verwagte dat dit ook die geval hier sou wees. Agres-

siewe gedrag is byvoorbeeld ook gerapporteer by seuns uit geskeide gesinne

(Fischer, 1999; Pagani et a/., 1997). Seuns en dogters uit geskeide gesinne verskil

dus nie van mekaar ten opsigte van die rapportering van gedragsversteurings nie.
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• Veralgemeende angsversteuring (OKIN 4)

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,22) sowel as die standaardafwykings (0,24). Gevolglik word 'n onbeduidende

p-waarde (0,36) verkry met geen praktiese waarde nie.

Hoewel daar inligting beskikbaar is dat seuns uit geskeide gesinne meer angstige

gedrag as dogters uit geskeide gesinne kan toon (Fischer, 1999; Peterson & Zill,

1986), verskil seuns en dogters uit geskeide gesinne in hierdie navorsing nie van

mekaar ten opsigte van hierdie veld nie. Hierdie bevinding korreleer ook met PHC 4

(afdeling 5.3.2.1). Dit moet in gedagte gehou word dat PHC4 meer emosies as net

angs waarneem. Die waarneming word egter deur die kind gedoen, terwyl OKIN 4

deur die ouer waargeneem is. Dit is opmerklik dat beide die kinders (PHC4) en ouers

(OKIN 4) in hierdie geval beduidende verskille aangeteken het.

o Spesifieke fobie (OKIN 5)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe is klein (0,10);

So ook verskil tussen die standaardafwykings (0,01). Nóg die p-waarde (0,37), nóg

die d-waarde is van belang aangesien hier nie statistiese beduidendheid is nie. Seuns

en dogters van geskeide gesinne verskil dus nie van mekaar ten opsigte van hierdie

veld nie.

• Obsessief-kompulsiewe versteuring (OKIN 6)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,22, wat 'n

aanduiding daarvan is dat die twee groepe min van mekaar verskil het. Hier is nie

statistiese beduidendheid nie (p = 0,24) en ook nie beduidende d-waardes nie; daar is

dus geen beduidende verskil tussen hierdie twee groepe.

• Posttraumatiese stresversteuring (OKIN 7)

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes (0,11) en die
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standaardafwykings (0,07) van die twee groepe. 'n P-waarde van 0,24 (nie-be-

duidend) sonder 'n praktiese d-waarde is verkry. Seuns en dogters uit geskeide gesin-

ne verskil dus nie van mekaar ten opsigte van die simptome van 'n posttraumatiese

stresversteuring nie.

• Spiertrekkingsversteuring (OKIN 8)

Daar is 'n klein verskil (0,04) tussen die twee rekenkundige gemiddeldes van hierdie

subskaal, wat aandui dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Op 'n

soortgelyke wyse verskil die standaardafwykings (0,02). Die p-waarde van 0,76

beteken dat daar geen statisties beduidende verskil voorgekom het ten opsigte van

hierdie subskaal nie. Daar is dus nie 'n beduidende verskil ten opsigte van spiertrek-

kingsversteurings wat tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne gerapporteer kan

word nie.

o Skisofrenie (OKIN 9)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,10, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die verskil tussen

die standaardafwykings is 0,71 en kan daaraan toegeskryf word dat dogters uit

geskeide gesinne meer gevarieer het in hulle response as seuns uit geskeide gesinne.

Die gevolglike p-waarde is 0,19, wat beteken dat daar geen statistiese beduidendheid

voorkom nie. Hier is dus nie 'n beduidende verskil wat tussen seuns en dogters uit

geskeide gesinne gerapporteer kan word nie.

• Gemoedsversteuring (OKIN 10)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,67, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die verskil tussen

die standaardafwykings is 0,50. Daar is nie statistiese beduidendheid nie (p = 0,19)

en gevolglik geen praktiese waarde nie. Seuns en dogters uit geskeide gesinne ver-

skil dus nie beduidend ten opsigte van gemoedsversteurings nie.
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• Omvattende ontwikkeli.ngsversteuring (OKIN 11)

Die. rekenkundige gemiddelde vir seuns en dogters uit geskeide gesinne is 0,40 en

0,60 onderskeidelik. Gevolglik is daar 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige

gemiddeldes van die twee groepe (0,20). 'n Klein verskil tussen die standaardafwy-

kings (0,51) is bereken, wat lei tot 'n statisties onbeduidende p-waarde van 0,51. Die

d-waarde is dus nie relevant nie, aangesien hier nie statistiese beduidendheid is nie.

Seuns en dogters uit geskeide gesinne verskil dus nie van mekaar ten opsigte van

simptome van 'n omvattende ontwikkelingsversteuring wat deur hulle ouers vermeld is

nie.

o Sosiale fobie (OKIN 12)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe dui aan dat

daar 'n verskil van 0,61 is ten opsigte van hierdie subveld. Dogters uit geskeide ge-

sinne teken hoër tellings aan as seuns uit geskeide gesinne.

Verdere waarde kan aan die verskil tussen hierdie twee groepe geheg word, aange-

sien die p-waarde beduidend is. Op grond van hierdie p-waarde kan dus aangeneem

word dat die twee groepe statisties beduidend van mekaar verskil. Wanneer die

d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidendheid in terme

van praktiese beduidendheid van groot effek, naamlik 0,72.

Hierdie inligting korreleer met Japel et al. (1999), waar dogters uit egskeidingsgesinne

vergelyk is met dogters uit intakte gesinne. Daar is bevind dat dogters van ses tot

nege jaar oud (wie se ouers geskei het toe hulle kleuters was), op statisties beduiden-

de vlak meer steurende gedrag toon waar die moeder beheer en toesig gehad het.

Eksternaliserende gedrag, soos die toon van aggressie en angstigheid, het ook bedui-

dend verskil. Die alternatiewe hipotese kan dus hier aanvaar word. Dogters uit ge-

skeide gesinne toon 'n beduidende verskil met verwysing na sosiale fobie in vergely-

king met seuns uit geskeide gesinne.



Samevattend kan tot die gevolgtrekking gekom word dat daar slegs een statisties

beduidende p-waarde op die gedragsimptomatologievraelys gevind is. Die d-waardes

het ook praktiese beduidendheid aangedui. Die alternatiewe hipotese kan dus by die

sosiale fobiesubveld aanvaar word. Die aanvaarding van hierdie een subveld se alter-

natiewe hipotese bied nie genoegsame regverdiging vir die aanvaarding van die

oorkoepelende alternatiewe hipotese. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van

gedragsimptomatologie hier gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende

verskil ten opsigte van gedragsimptomatologie is tussen seuns en dogters uit geskei-

de gesinne nie.

5.3.2.5 Gevolgtrekking ten opsigte van oorkoepelende hipotese B 1

Daar is geen statisties beduidende verskille ten opsigte van selfkonsep en lokus van

kontrole aangeteken nie. Een statisties beduidende verskil met matige effek (d-

waarde) het by sosiale ondersteuning voorgekom. Daar was ook een statisties bedui-

dende verskil van groot effek by 'n subveld van die gedragsimptomatologievraelys.

Hoewel die alternatiewe hipotese in hierdie twee gevalle aanvaar is, is dit nie voldoen-

de om die oorkoepelende alternatiewe hipotese te aanvaar nie. Die nulhipotese moet

dus hier gehandhaaf word:

Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele komponente van psigo-

logiese funksionering tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne nie.

5.3.3 Resultate ten opsigte van enkele komponente van psigologiese funksi-

onering van seuns en dogters uit intakte gesinne (hipotese B 2)

Die volgende oorkoepelende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen seuns en dogters uit intakte gesin-

ne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen seuns en dogters uit intakte
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gesinne.

Die meer spesifieke hipoteses ten opsigte van die besondere komponente wat onder-

soek word en die bevindinge ten opsigte daarvan word vervolgens aangebied.

5.3.3.1 Resultate ten opsigte van die selfkonsep van seuns en dogters uit

intakte gesinne (Hipotese B 2.1)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep

tussen seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkon-

sep tussen seuns en dogters uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

9 hieronder saamgevat.

TABEL 9: Verskille ten opsigte van die selfkonsep van seuns en dogters uit intakte
gesinne
Hotelling T": F (6; 815) = 7,62 (p < 0,0001")

Veranderlikes Seuns Dogters
Verskil t p dx s x s

PHCT 55,50 12,88 58,05 12,95 -2,55 -2,82 0,005" 0,20
PHC1 11,73 2,96 12,56 3,06 -0,83 -3,94 <0,0001" 0,27
PHC2 11,93 3,58 12,76 3,34 -0,83 -3,40 0,0007" 0,24
PHC3 8,51 2,81 8,90 2,60 -0,39 -2,00 0,05" 0,14
PHC4 9,38 2,99 9,10 3,08 0,28 1,29 0,19 0,09
PHC5 7,58 2,47 7,83 2,51 -0,25 -1,42 0,15 0,10
PHC6 7,81 2,00 8,15 1,92 -0,34 -2,41 0,01" 0,17
• . .statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
PHCT: Totaaltelling
PHC2: Intellektuele en skoolstatus
PHC4: Angs
PHC6: Geluk en tevredenheid
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

PHC1: Gedrag
PHC3: Fisieke voorkoms en karaktertrekke
PHC5: Gewildheid

t: t-tellinq
d: d-waarde
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Hotelling T': Die p-waarde van kleiner as 0,0001 impliseer dat daar statisties bedui-

dende verskille ten opsigte van die subvelde (PHC 1 tot PHC 6) voorgekom het. Dit

beteken dat die waarskynlikheid van statisties beduidende verskille ten opsigte van

die subvelde verhoog. Vervolgens sal elkeen van die subvelde ondersoek word deur

middel van die ontleding van die t-toets se resultate.

• Totaaltelling (PHCT)

PHCT is 'n weerspieëling van die totale selfkonsep van die kind op die PHC. Dit sluit

die resultaat van al 80 items van die PHC in. Gevolglik word dit gesien as die betrou-

baarste telling op die PHC. 'n Globale aanduiding van die somtotaal van die kind se

selfkonsep (wat saamgestel is deur al ses subvelde van die PHC) word deur hierdie

telling verkry (Piers, 1984).

lndien die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met

mekaar vergelyk word, is dit duidelik dat daar 'n beduidende verskil bestaan ten opsig-

te van die selfkonsep van die twee groepe. Seuns uit intakte gesinne se selfkonsep is

2,55 tellings laer as dié van dogters uit intakte gesinne. Verdere waarde kan aan die

verskil tussen hierdie twee groepe geheg word, aangesien die p-waarde beduidend is.

Op grond van hierdie p-waarde kan dus aangeneem word dat die twee groepe statis-

ties beduidend van mekaar verskil.
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Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidend-

heid in terme van praktiese beduidendheid van klein effek, naamlik 0,20. Dit beteken

dat daar slegs 'n klein praktiese waarde geheg kan word aan hierdie statisties bedui-

dende verskil wat gevind is.

Ten opsigte van hierdie subveld het kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte·

gesinne 'n statisties beduidende verskil aangeteken. Dit korreleer met inligting van die

meta-analises (sien hoofstuk 2) wat aandui dat daar 'n beduidende verskil tussen die

selfkonsepbelewenis van dié twee groepe is (Amato, 2001 & 1994; Fischer, 1999;



Bynum & Durm, 1996). Die feit dat die d-waardes van al die verskillende groepe slegs

klein praktiese waardes aangeteken het, dui verder daarop dat die groepe nie baie

van mekaar verskil nie. Dit. bevestig die standpunt van Coontz (1997), naamlik dat

hoewel daar verskille kan voorkom tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit in-

takte gesinne ten opsigte van die selfkonsep, dit nie noodwendig baie groot sal wees

nie.

• Gedrag (PHC1)

'n Omskrywing word op hierdie subveld van die PHC verkry van die wyse waarop die

kind sy gedrag waarneem. Indien die kind sy gedrag erken/ontken, sal dit deur die

telling op die subskaal aangedui word. Daarom kan die telling ook aanduidend wees

van die wyse waarop die kind verantwoordelikheid aanvaar vir sy gedrag (al dan nie).

(Piers, 1984).

'n Vergelyking van die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee

groepe met mekaar toon 'n beduidende verskil ten opsigte van die twee groepe.

Seuns uit intakte gesinne se selfkonsep is 0,83 tellings laer as dié van dogters uit

intakte gesinne. Verdere waarde kan aan die verskil tussen hierdie twee groepe

geheg word, aangesien die p-waarde beduidend is. Op grond van hierdie p-waarde

kan dus aangeneem word dat die twee groepe statisties beduidend van mekaar

verskil.

193

Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidend-

heid in terme van praktiese beduidendheid van klein effek, naamlik 0,20 en daar kan

gevolglik nie waarde daaraan geheg word nie.

Die feit dat kinders uit intakte gesinne statisties beduidend van mekaar verskil, beves-

tig die noodsaaklikheid van die gebruikmaking van kontrolegroepe in navorsing.

Hierdie bevinding dui daarop dat statistiese verskille in groepe nie noodwendig aan

egskeiding toegeskryf kan word nie, aangesien die kontrolegroep ook 'n statisties be-

duidende verskil kan hê.
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Hierdie subskaal (gedragskomponent van die selfkonsep) kan verband hou met twee

ander komponente van die ondersoek, naamlik lokus van kontrole en gedragsimpto-

matologie. Hier kan dus reeds 'n aanduiding verkry word dat die groepe ten opsigte

van daardie komponente waarskynlik ook nie baie gaan verskil nie.

• Intellektuele en skoolstatus (PHC2)

Skoolfunksionering is 'n belangrike komponent van die kind se selfkonsep. Hierdie

subskaal verskaf inligting oor die wyse waarop die kind sy intellektuele en akademiese

vaardighede beleef. Die telling op hierdie subskaal kan ook aanduidend wees van die

kind se tevredenheid met sy skool en die toekomsverwagtings wat hy het (Piers,

1984).

Ten opsigte van die rekenkundige gemiddeld word aangetoon dat seuns uit intakte

gesinne swakker presteer op hierdie subskaal as dogters uit intakte gesinne. Die

p-waarde van 0,0007 is statisties beduidend, wat beteken dat kennis geneem kan

word van hierdie verskil.

Die d-waarde, wat praktiese beduidendheid vasstel, toon 'n klein effek (0,24) aan. Dit

beteken dat daar slegs 'n klein praktiese waarde geheg kan word aan die statistiese

beduidendheid. Hierdie bevinding dui dus daarop dat seuns en dogters uit intakte

gesinne nie van mekaar verskil ten opsigte van intellektuele en skoolstatus nie.

• Fisieke voorkoms en karaktertrekke (PHC3)

Die doel van die subskaal is om aan te dui op watter wyse die kind se waarneming van

sy fisieke voorkoms sowel as sy waarneming van sy spesifieke karaktertrekke 'n

bydrae lewer tot sy selfbeeld (Piers, 1984).

Seuns uit intakte gesinne teken laer tellings (8,51) aan op hierdie subskaal as dogters

uit intakte gesinne (8,90). Die verskil in standaardafwykings van 0,21 dui 'n klein

verskil aan. Die p-waarde van 0,05 dui op 'n statisties beduidende verskil tussen

seuns en dogters ten opsigte van hulle waarneming van hulle fisieke voorkoms. Die



d-waarde, wat praktiese beduidendheid vasstel, toon 'n klein effek (0,14), wat

aanduidend is van slegs 'n klein praktiese effek. Die beduidende verskil tussen seuns

en dogters het dus min praktiese waarde.

Hoewel McKane (1991) aangedui het dat kinders uit egskeidingsgesinne verskil ten

opsigte van die belewenis van hulle fisieke voorkoms, kon hier nie voldoende bewyse

in hierdie navorsing daarvoor gevind word nie. Die p-waarde wat die hoogste

beduidendheid gelewer het, kom voor by die groep seuns en dogters uit intakte ge-

sinne, wat beteken dat kinders in die normale populasie van mekaar verskil na aan-

leiding van faktore wat nie in hierdie studie in berekening gebring is nie.

o Angs (PHC4)

Die kind se emosionele belewenis speel 'n belangrike rol in sy selfkonsep. Hieronder

moet nie net die belewenis van angs verstaan word nie maar ook emosies soos be-

kommernis, senuweeagtigheid, teruggetrokkenheid, vrees, hartseer en 'n algemene

gevoel van uitsluiting. Hoewel subskaal angs aandui, word dit ook erken dat dit 'n aan-

duiding van al die genoemde emosies kan gee (Piers, 1984).
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Die twee groepe se rekenkundige gemiddeldes verskil met 0,28 en die standaardaf-

wykings met 0,09. Die d-waarde is dus nie relevant nie, aangesien hier nie statistiese

beduidendheid is nie (p = 0,19). Seuns en dogters uit intakte gesinne verskil dus nie

beduidend van mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

• Gewildheid (PHC5)

Die kind se belewenis van insluiting/uitsluiting by aktiwiteite is belangrik vir die ontwik-

keling van 'n selfkonsep. Hierdie subskaal verskaf inligting oor die kind se waarne-

ming van sy gewildheid by sy portuurgroep en klasmaats en sy vermoë om vriende te

maak (Piers, 1984).
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Ten opsigte van die rekenkundige gemiddeld word aangetoon dat seuns uit intakte

gesinne swakker presteer (7,58) op hierdie subskaal as dogters uit intakte gesinne

(7,83). Die p-waarde van 0,15 beteken dat daar nie 'n beduidende verskil is nie.

Gevolglik is die d-waarde nie relevant nie.

" Geluk en tevredenheid (PHC6)

Die selfkonsep van die kind ontwikkelonder andere deur die mate waarin die kind

gelukkig en tevrede is met sy lewensomstandighede. Lae tellings op hierdie subskaal

dui aan dat 'n kind ontevrede is en sy selfwaarde negatief beleef (Piers, 1984).

Ten opsigte van die rekenkundige gemiddeldes word aangetoon dat seuns uit intakte

gesinne swakker presteer op hierdie subskaal as dogters uit intakte gesinne. Die

beduidende p-waarde van 0,01 beteken dat kennis geneem kan word van hierdie

verskil. Die d-waarde dui egter 'n klein effek in terme van praktiese beduidendheid

aan. Die statisties beduidende verskil ten opsigte van geluk en tevredenheid by seuns

en dogters uit intakte gesinne het dus min praktiese waarde.

5.3.3.2 Resultate ten opsigte van die lokus van kontrole van seuns en

dogters uit intakte gesinne (hipotese B 2.2)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kon-

trole tussen seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen seuns en dogters uit intakte ·gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

10 hieronder saamgevat.



TABEL 10: Verskille ten opsigte van die lokus van kontrole tussen seuns en dogters
uit intakte gesinne

Veranderlikes Seuns Dogters
Verskil t p d

r s :x s
LOKE 17,90 3,89 17,18 4,30 0,72 2,46 0,01" 0,17
• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Ten opsigte van die rekenkundige gemiddeld word aangetoon dat seuns uit intakte

gesinne verskil van dogters uit intakte gesinne. Seuns teken hoër tellings aan, wat dui

op 'n eksterne lokus van kontrole. Die p-waarde van 0,01 beteken dat kennis geneem

kan word van hierdie verskil. Seuns en dogters uit intakte gesinne verskil dus statis-

ties beduidend van mekaar ten opsigte van hulle lokus van kontrole. Die d-waarde dui

egter 'n klein effek aan, wat beteken dat die statistiese beduidendheid nie praktiese

waarde het nie.

Hoewel hier 'n statisties beduidende p-waarde gevind is ten opsigte van lokus van

kontrole, kan die alternatiewe hipotese nie oorweeg word nie, omdat die d-waarde van

klein effek is. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van lokus van kontrole

gehandhaaf word, naamlik: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus

van kontrole tussen seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

5.3.3.3 Resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning van seuns en

dogters uit intakte gesinne (hipotese B 2.3)

I

I
!'.

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen seuns en dogters uit intakte gesinne.
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Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

11 hieronder saamgevat.

TABEL 11: Verskille ten opsigte van sosiale ondersteuning tussen geslagte by
seuns en dogters uit intakte gesinne
Hotelling T': F(3;506) = 1,04 (p = 0,37)

Veranderlikes Seuns Dogters Verskil
t p d

i s i s
SaST 156,59 19,60 158,70 21,30 -2,11 -1,13 0,26 0,10
SOS 1 69,90 10,90 70,70 11,50 -0,80 -0,83 0,41 0,07
SOS 2 50,23 7,76 50,73 7,09 -0,50 -0,73 0,47 0,07
SOS3 36,11 6,78 37,23 7,40 -1,12 -1,76 0,08 0,16

• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep
SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers
SOS T: Persepsie van totale ondersteuning
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hotelling T2: Die p-waarde van 0,37 impliseer dat daar in geheel nie statistiese bedui-

dendheid by die subvelde (SOS1 tot SOS 3) voorgekom het nie. Vervolgens sal el-

keen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die t-toets

se resultate.

• SOS T: Persepsie van totale ondersteuning

Die rekenkundige gemiddeld tussen die twee groepe toon 'n geringe verskil (2,11),

terwyl die standaardafwykings ook min verskil (1,70) is. Die p-waarde van 0,26

beteken dat daar nie statistiese beduidendheid is nie. Seuns en dogters uit intakte

gesinne verskil dus nie beduidend ten opsigte van hulle persepsie van totale onder-

steuning nie.

Hierdie bevinding word deur Hartrup (1992) ondersteun wanneer hy aandui dat beide

geslagte 'n behoefte het aan ondersteuning.
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• SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon min verskil (0,80), terwyl

die standaardafwykings soortgelyk is, met 'n klein verskil van 0,60. Die resultate van

die p-waarde (0,41) en d-waarde beteken dat daar nie statistiese beduidendheid is

nie, en dat daar dus nie 'n beduidende verskil is tussen seuns en dogters uit intakte

gesinne ten opsigte van hulle belewing van die ondersteuning wat hulle van hulle

portuurgroep ontvang nie. Hierdie waarneming word deur Hartrup (1992) bevestig.

Studies waar geslagsverskille tussen kinders nagevors is, dokumenteer wisselvallige

resultate, maar het aangedui dat die portuurgroep by beide geslagte baie belangrik

was.

o SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon min verskil (0,50), terwyl

die standaardafwykings feitlik dieselfde is, met 'n verskil van slegs 0,67. Die p-waarde

van 0,47 is nie statisties beduidend nie. Daar was dus nie 'n beduidende verskil tus-

sen seuns en dogters uit intakte gesinne ten opsigte van hulle waarneming van onder-

steuning deur die ouers nie.

Hartrup (1992) dui aan dat die geslagte nie verskil ten opsigte van die behoefte aan

ondersteuning deur die ouers nie, terwyl Coontz (1997) bevind dat daar min verskil is

in terme van die afwesigheid van die vader in intakte gesinne teenoor die afwesigheid

van die vader in geskeide gesinne.

• SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon min verskil (1,12); so ook

die standaardafwykings, waar die verskil slegs 0,68 is. Die p-waarde van 0,08 is nie

statisties beduidend nie. Met verwysing na die persepsie van ondersteuning deur die

onderwysers was daar dus nie 'n beduidende verskil tussen seuns en dogters uit

intakte gesinne nie. Hierdie waarneming impliseer dat kinders uit intakte gesinne nie
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Die resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning het geen statisties beduidende

p-waardes gevind nie. Die alternatiewe hipotese kan dus nie oorweeg word nie en die

nulhipotese ten opsigte van sosiale ondersteuning moet gehandhaaf word, naamlik

dat daar nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale ondersteuning is tussen

seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

beleef dat onderwysers 'n geslagsvoorkeur het ten opsigte van hulle betrokkenheid by

hulle leerlinge nie.

Literatuur dui daarop dat onderwysers vertrouensfigure vir kinders kan wees en hulle

emosioneel kan ondersteun (Hartrup, 1992; Steyn, 1989). Waar die onderwyser sin-

volle terugvoer aan die kind gee rakende sy gedrag, kan dit die kind uiteraard motiveer

(Eccles et al., 1999). Die bevinding van hierdie navorsing korreleer dus met literatuur.

5.3.3.4 Resultate ten opsigte van gedragsimptomatologie van seuns en

dogters uit intakte gesinne (hipotese B 2.4)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van gedrag-

simptomatologie tussen seuns en dogters uit intakte gesinne.
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Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

12 hieronder saamgevat.



TABEL 12: Verskille ten opsigte van gedragsimptomatologie tussen geslagte by
seuns en dogters uit intakte gesinne
Hotelling T': F(15; 284) = 2,17(p = 0,007*)

Veranderlikes Seuns Dogters
Verskil t p d

x s x s
OKIN 1 1,95 2,98 1,53 2,35 0,42 1,87 0,06 0,16
OKIN 2 0,65 1,35 0,58 1,33 0,07 0,64 0,51 0,05
OKIN3 0,34 1,00 0,16 0,65 0,18 2,56 0,01* 0,22
OKIN4 0,57 1,07 0,63 0,99 -0,06 -0,77 0,44 0,07
OKIN 5 0,27 0,44 0,37 0,48 -0,10 -2,45 0,01* 0,19
OKIN6 0,45 0,71 0,35 0,71 0,10 1,75 0,08 0,14
OKIN7 0,22 0,42 0,17 0,38 0,05 1,46 0,14 0,10
OKIN 8 0,38 0,66 0,27 0,57 0,11 2,03 0,04* 0,16
OKIN 9 0,09 0,33 0,06 0,38 0,03 0,98 0,32 0,08
OKIN 10 1,53 1,95 1,55 1,96 -0,02 -0,11 0,91 0,01
OKIN 11 0,42 1,09 0,32 0,89 0,10 1,10 0,27 0,09
OKIN 12 0,53 0,72 0,66 0,70 -0,13 -2,16 0,03* 0,01
• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
OKIN 1: ATHV
OKIN 3: Gedragsversteuring
OKIN 5: Spesifieke fobie
OKIN 7: Posttraumatiese stresversteuring
OKIN 9: Skisofrenie
OKIN 11: Omvattende ontwikkelingsversteuring
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

OKIN 2: Opponerend-uittartende versteuring
OKIN 4: Veralgemeende angsversteuring
OKIN 6: Obsessief-kompulsiewe versteuring
OKIN 8: Spiertrekkingsversteuring
OKIN 10: Gemoedsversteuring
OKIN 12: Sosiale fobie
t: t-telling
d: d-waarde

Hotelling T2: Die p-waarde is kleiner as 0,05, wat volgens Hotelling beteken dat daar

statisties beduidende verskille voorgekom het op sommige van die subvelde van hier-

die vraelys. Die resultate van elkeen van die subvelde sal vervolgens ondersoek word

ten einde die verskille te bepaal.
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• ATHV (OKIN 1)

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes (0,42) en ook in die.

standaardafwykings (0,64) van die twee groepe. Die p-waarde (0,06) en d-waarde is

dus nie van betekenis nie, aangesien hier nie statistiese beduidendheid is nie. Die

resultate van hierdie subveld dui dus daarop dat seuns en dogters uit intakte gesinne



nie beduidend van mekaar verskil ten opsigte van die voorkoms van ATHV-simpto-

matologie nie.

Berk (2004) dui aan dat 'n ATHV meer gereeld by seuns as by dogters in die normale

populasie voorkom. Die resultaat van hierdie subveld dui aan dat die ouers wat op

hierdie subveld gerespondeer het, nie kenmerke van die versteuring by hulle seuns

waargeneem het nie.

o Opponerend-uittartende versteuring (OKIN 2)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n geringe verskil (0,07),

terwyl die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,02). Die p-waarde van 0,51

beteken dat daar nie 'n statisties beduidende verskil is nie. Volgens hierdie inligting is

daar dus nie 'n beduidende verskil tussen kinders uit intakte gesinne ten opsigte van

opponerend-uittartende gedrag, soos deur die ouers aangeteken nie.

o Gedragsversteuring (OKIN 3)

lndien die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met

mekaar vergelyk word, is dit duidelik dat daar 'n verskil bestaan ten opsigte van hierdie

subveld, naamlik 'n verskil van 0,18. Seuns uit intakte gesinne toon hoër tellings as

dogters uit intakte gesinne. Hierdie verskil tussen die twee groepe is van waarde aan-

gesien die p-waarde beduidend is (0,01). Wanneer die d-waarde egter in berekening

gebring word, is hierdie statistiese beduidendheid in terme van praktiese beduidend-

heid van klein effek, naamlik 0,22. Dit beteken dat daar nie waarde geheg kan word

aan die statistiese beduidendheid nie. Net soos in die geval van die simptome van

ATHV, word 'n hoër insidensie by seuns in die algemene populasie vermeld (Berk,

2004).

• Veralgemeende angsversteuring (OKIN 4)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,06 wat 'n
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aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die verskil tussen

die standaardafwykings is 0,08. Die klein verskil tussen die rekenkundige gemiddel-

des word verder aangedui in 'n statisties onbeduidende p-waarde (0,44). Daar is dus

nie 'n beduidende verskilof praktiese waarde nie. Gevolglik kan aanvaar word dat

seuns en dogters uit intakte gesinne nie beduidend verskil ten opsigte van simptome

van 'n veralgemeende angsversteuring wat deur hulle ouers vermeld is nie.

e Spesifieke fobie (OKIN 5)

lndien die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met

mekaar vergelyk word, is daar 'n verskil van 0,10 ten opsigte van hierdie subveld.

Dogters uit intakte gesinne teken hoër tellings aan as seuns uit intakte gesinne.

Aangesien die p-waarde beduidend is, kan verdere waarde aan die verskil tussen

hierdie twee groepe geheg word. Op grond van hierdie p-waarde kan dus aangeneem

word dat die twee groepe statisties beduidend van mekaar verskil. Wanneer die

d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidendheid in terme

van praktiese beduidendheid van klein effek, naamlik 0,19.

Berk (2004) dui aan dat jonger kinders in die middelkinderjare nog vrese sal hê. Sy

toon verder 'n geslagsverskil aan wanneer sy meld dat vreselfobieë meer en vir langer

tydperke by dogters voorkom. Die resultaat korreleer dus met navorsing.

• Obsessief-kompulsiewe versteuring (OKIN 6)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,10, terwyl

die standaardafwykings dieselfde is, naamlik 0,71. Die p-waarde van 0,08 beteken

dat daar nie statistiese beduidendheid is nie. Volgens hierdie inligting is daar dus nie

'n beduidende verskil tussen seuns en dogters uit intakte gesinne ten opsigte van die·

simptome van obsessief-kompulsiewe gedrag wat deur hulle ouers waargeneem word

nie.
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• Posttraumatiese stresversteuring (OKIN 7)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,05, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die standaardaf-

wykings se verskil is 0,04. Dit lei tot 'n p-waarde van 0,14, wat beteken dat daar geen

statisties beduidende verskil is nie. Die d-waarde is gevolglik nie relevant nie en gaan

daarom nie gerapporteer word nie.

o Spiertrekkingsversteuring (OKIN 8)

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe verskil met 0,11, terwyl daar ook

'n verskil tussen die standaardafwykings (0,09) is. Die p-waarde van 0,04 beteken dat

die verskil statisties beduidend is. Die d-waarde wat bereken is dui op 'n klein effek,

aangesien dit kleiner as 0,50 (0,16) is. Hoewel daar dus 'n beduidende verskil is

tussen seuns en dogters uit intakte gesinne, het dit nie praktiese waarde nie.

Volgens hierdie resultaat het seuns uit intakte gesinne meer simptome van spiertrek-

kingsversteuring getoon as wat die dogters uit intakte gesinne getoon het. Begrip vir

hierdie resultaat kan verkry word indien in ag geneem word dat beide ATHV en

gedragsafwykings meer by seuns aangedui word as by dogters (Berk, 2004). Met ver-

wysing na Tourette versteuring, waarvan spiertrekkings 'n kenmerk is, word verder

aangedui dat die versteuring meer by seuns as dogters voorkom (Kauffman, 1997).

Teen die agtergrond daarvan dat die voorkoms van spiertrekkings betreklik laag in die

samelewing is, is dit opvallend dat hier 'n betekenisvolle p-waarde verkry is.

• Skisofrenie (OKIN 9)

Daar is 'n baie klein verskil van 0,03 in die rekenkundige gemiddeldes van die twee

groepe. Die klein verskil word ook in die standaardafwykings (0,05) verkry. Hier is nie

statistiese beduidendheid nie (p = 0,32). Gevolglik is die resultaat van die d-waarde

irrelevant. Seuns en dogters uit geskeide gesinne verskil dus nie beduidend ten op-

sigte van hierdie veld nie.
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• Gemoedsversteuring (OKIN 10)

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe verskil baie min (0,02); so ook die

standaardafwykings (0,01). Hierdie opvallende hoë p-waarde (0,91) beteken dat

seuns en dogters uit geskeide gesinne nie statisties beduidend verskil ten opsigte van

hulle gemoed nie.

o Omvattende ontwikkelingsversteuring (OKIN 11)

Daar is 'n klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe,

naamlik 0,10, terwyl die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,20). Die

p-waarde van 0,27 beteken dat daar nie statistiese beduidendheid is nie. Daar is dus

nie 'n beduidende verskil tussen kinders uit intakte gesinne ten opsigte van die insi-

densie van ontwikkelingsversteurings nie.

o Sosiale fobie (OKIN 12)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,13, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe min van mekaar verskil. Die standaardafwykings

toon ook 'n verskil van 0,02. Die verskille in die rekenkundige gemiddeldes word herlei

tot 'n p-waarde van 0,03 wat beteken dat die verskil tussen die groepe statisties bedui-

dend is, met ander woorde dat seuns en dogters uit intakte gesinne beduidend verskil

ten opsigte van die voorkoms van simptome van sosiale fobie. Die bevinding het egter

'n klein praktiese waarde (d = 0,01).
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Dit is opmerklik dat daar net soos by die resultate ten opsigte van gedragsimptomato-

logie van seuns en dogters uit geskeide gesinne (afdeling 5.3.2.4 Hipotese B 1.4), hier

ook 'n beduidende verskil voorkom. Gevolglik kan daar nie baie waarde geheg word

aan die verskil tussen seuns en dogters in geskeide gesinne nie, aangesien 'n soort-

gelyke resultaat by seuns en dogters van intakte gesinne verkry is.



Vier statisties beduidende p-waardes is op subvelde van die gedragsimptomatologie-

vraelys gevind. Volgens die d-waardes het al die verskille ten opsigte van die sub-

velde slegs 'n klein praktiese beduidendheid. Daar is daarom nie genoegsame statis-

tiese getuienis om die alternatiewe hipotese te oorweeg nie en die nulhipotese ten

opsigte van gedragsimptomatologie moet hier gehandhaaf word, naamlik dat daar nie

'n beduidende verskil is ten opsigte van gedragsimptomatologie tussen seuns en

dogters uit intakte gesinne nie.

5.3.3.5 Gevolgtrekking ten opsigte van oorkoepelende hipotese 82

Hoewel daar statisties beduidende verskille op vyf van die sewe subvelde by die

selfkonsepvraelys was, het nie een van die velde praktiese waarde gehad nie.

Soortgelyke resultate is deur die lokus-van-kontrolevraelys gelewer. Ten opsigte van

sosiale ondersteuning was daar geen statisties beduidende verskille nie, terwyl die

gedragsimptomatologievraelys vier statisties beduidende verskille gelewer het, maar

met klein praktiese waarde. Hoewel statisties beduidende verskille dus by hierdie

groep voorgekom het, moet die nulhipotese steeds gehandhaaf word:

Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele komponente van

psigologiese funksionering tussen seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

5.3.4 Resultate ten opsigte van enkele komponente van psigologiese funk-

sionering van seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne

(hipotese 8 3)

Die volgende oorkoepelende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen seuns uit geskeide gesinne en dié
uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering tussen seuns uit geskeide gesinne
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en dié uit intakte gesinne.

Die meer spesifieke hipoteses ten opsigte van die besondere komponente wat onder-

soek word en die bevindinge ten opsigte daarvan word vervolgens aangebied.

5.3.4.1 Resultate ten opsigte van die selfkonsep van seuns uit geskeide

gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese B 3.1)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tus-

sen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkon-

sep tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

13 hieronder saamgevat.

TABEL 13: Verskille ten opsigte van die selfkonsep by seuns uit geskeide gesinne
en dié uit intakte gesinne
Hotelling T': F (6; 378) = 2.02 (p = 0,06)

Veranderlikes Seuns Seuns
(geskeide (intakte Verskil t p d

_g_roep: ! aroep
x s x s

PHCT 53,93 11,19 55,50 12,87 -1,57 0,74 0,46 0,12
PHC1 11,32 2,91 11,73 2,96 0,41 0,76 0,45 0,14
PHC2 11,83 2,72 11,93 3,58 -0,10 0,17 0,86 0,03
PHC3 8,70 2,99 8,51 2,81 0,19 0,34 0,73 0,07
PHC4 8,25 3,31 9,38 2,99 -1,13 1,83 0,07 0,37
PHC5 6,87 2,84 7,58 2,47 -0,71 1,36 0,18 0,28
PHC6 8,19 1,74 7,81 2,00 0,38 1,14 0,26 0,19• . .

statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
PHCT: Totaaltelling
PHC2: Intellektuele en skoolstatus
PHC4: Angs
PHC6: Geluk en tevredenheid
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

PHC1: Gedrag
PHC3: Fisieke voorkoms en karaktertrekke
PHC5: Gewildheid

t: t-telling
d: d-waarde
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Hotelling T'; Die p-waarde van 0,06 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid by die subvelde (PHC 1 tot PHC 6) voorgekom het nie. Vervolgens sal

elkeen van die subvelde ondersoek word deur die middel van ontleding van die t-toets

se res uItate.

o Totaaltelling (PHCT)

'n Globale beskrywing van die kind se selfkonsep word deur hierdie telling aangedui.

Die telling is saamgestel deur die somtotaal van 80 die items van die PHC. Gevolglik

word dit beskou as die betroubaarste telling op die vraelys. Die resultaat van al ses

die subkomponente van die PHC word deur hierdie telling weerspieël (Piers, 1984).

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes en standaardaf-

wykings van die twee groepe (1,57). Die hoë p-waarde van 0,46 beteken dat die

d-waarde nie van belang is nie. Seuns uit geskeide gesinne verskil dus nie beduidend

van seuns uit intakte gesinne ten opsigte van hu!le totaaltelling op die PHCT-skaal nie.

Waar die ondersoek na hierdie subveld by seuns en dogters uit geskeide gesinne 'n

beduidende p-waarde gelewer het (tabel 1), toon dié resultaat nie 'n soortgelyke

bevinding nie. Die meta-analises toon aan dat kinders uit geskeide gesinne se self-

konsepbelewenis swakker is as dié van kinders uit intakte gesinne (Amato, 1993,

1994; Pedro-Carroll, 2001). Hierdie resultaat korreleer ook nie met dié van Pike

(2003), Fischer (1999), Bynum en Durm (1996) en Amato (1994) wat aandui dat kin-

ders uit geskeide gesinne swakker selfkonsepte het nie. Seuns uit geskeide gesinne

teken egter nie hier 'n statisties beduidende laer telling aan as seuns uit intakte gesin-

ne nie.
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• Gedrag (PHC1)

PHC1 beskryf die kind se waarneming van sy gedrag. Dit verskaf inligting oor die

wyse waarop die kind sy gedrag problematies sien al dan nie. Die subskaal kan dus

ook 'n aanduiding geen van die mate waarin die kind verantwoordelikheid aanvaarl



verwerp vir sy gedrag. (Piers, 1984).

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe verskil baie min van mekaar

(0,41). Die verskil tussen die standaardafwykings is ook min (0,05). Hierdie gege-

wens lei tot 'n p-waarde van 0,45, wat statisties onbeduidend is. Die d-waarde word

dus nie gerapporteer nie. Seuns uit geskeide gesinne verskil gevolglik nie van seuns

uit intakte gesinne ten opsigte van hulle gedrag nie.

Hierdie resultaat korreleer nie met die bevindings van Fischer (1999) wat aandui dat

seuns egskeiding moeiliker as dogters hanteer nie. Dit kan derhalwe aanvaar word

dat seuns uit geskeide gesinne ook sal verskil van seuns uit intakte gesinne. Peterson

en Zill (1986) toon ook aan dat seuns uit geskeide gesinne probleemgedrag openbaar.

o Intellektuele en skoolstatus (PHC2)

Inligting oor die wyse waarop die kind sy akademiese en intellektuele vaardighede

beleef, is belangrik. Hierdie subveld verskaf inligting hieroor. Verder gee dit 'n beskry-

wing van die kind se tevredenheid met skool sowel as 'n aanduiding van sy toekoms-

verwagtings (Piers, 1984).
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Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,10). Verder is daar 'n klein verskil tussen die standaardafwykings (0,86). Die hoë

p-waarde van 0,86 is opvallend. Aangesien hier nie statistiese beduidendheid is nie,

is die d-waarde nie relevant nie. Seuns uit geskeide gesinne verskil gevolglik nie van

seuns uit intakte gesinne ten opsigte van die mate waarin hulle akademiese en intel-

lektuele vaardighede positief waardeer nie.

Hierdie bevinding is teenstrydig met navorsingsinligting. Waar Amato (2001), Japel et

al. (1999), Rotenburg et al. (1998), Kurtz (1996) en Amato (1994) aangedui het dat

kinders uit geskeide gesinne onderpresteer, het Francke (1983) aangedui dat dit

seuns uit geskeide gesinne is wat neig tot onderprestasie. 'n Mens sou daarom ver-

wag dat seuns uit geskeide gesinne van seuns uit intakte gesinne sal verskil.



• Fisieke voorkoms en karaktertrekke (PHC3)

Die literatuurstudie het aangedui dat fisieke voorkoms en karaktertrekke belangrik is

vir die kind. Hierdie subskaal gee 'n aanduiding van die wyse waarop die kind se

waarneming van sy fisieke voorkoms en karaktertrekke bydra tot sy selfbeeld (Piers,

1984).

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe (0,19) is klein,

en so ook die verskil tussen die standaardafwykings (0,18). Die resultate van die

p-waarde (0,73) en d-waarde is nie van belang nie, aangesien hier nie statistiese be-

duidendheid is nie. Seuns van geskeide gesinne verskil dus nie beduidend van seuns

uit intakte gesinne ten opsigte van hulle beoordeling van hulle fisieke kenmerke en

karaktertrekke nie.

Teen die agtergrond van die literatuurstudie is dit verblydend dat seuns uit geskeide

gesinne nie van seuns uit intakte gesinne verskil nie. Seuns uit geskeide gesinne kan

minder terugvoer ten opsigte van hulle geslagsidentiteit ontvang, omdat moeders

meer gereeld aangewys word as die beheer-en-toesigouer. Dit is bevind dat seuns

meer gereeld teenwoordig is in die konflik van ouers voor skeiding, en daarom meer

daardeur geaffekteer kan word. Hulle kan hulleself ook negatief beleef of negatiewe

terugvoer van hulle moeders en susters ontvang indien hulle genetiese kenmerke het

wat ooreenstem met dié van hulle vaders (Pryor & Rodgers, 2001; Amato, 1994;

Amato & Keith, 1991). Hierdie bevinding dui aan dat dit nie die geval was ten opsigte

van hierdie steekproef nie.

• Angs (PHC4)

Daar is verskillende emosies wat 'n rol kan speel in die selfkonsep. Hoewel na hierdie

subskaal verwys word as "angs", word dit erken dat dit ook die teenwoordigheid van

bekommernis, senuweeagtigheid, teruggetrokkenheid, vrees, hartseer en 'n algeme-

ne gevoel van uitsluiting kan aandui (Piers, 1984).
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Hoewel die rekenkundige gemiddeldes met 1,13 van mekaar verskil, is hier nie 'n

betekenisvolle p-waarde (0,07) nie. Daar is dus nie 'n beduidende verskil tussen

seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne ten opsigte van hulle angsvlakke

nie, en dit is ook nie nodig om die d-waarde te rapporteer nie.

Seuns uit geskeide gesinne kan meer negatiewe emosies beleef na aanleiding van die

feit dat hulle ouers skei/geskei is (Fischer, 1999; Peterson & Zill, 1986). So is byvoor-

beeld aggressie aangedui by seuns uit geskeide gesinne (Dreman & Ronen-Ellav,

1997; Greif, 1996; Oppawsky, 1991). Dit hou verband met ongekontroleerde sowel as

uitreagerende gedrag. Hierdie emosies en gedrag 'kan 'n aanduider wees van die

teenwoordigheid van angs.

o Gewildheid (PHC5)

Ontwikkeling van die selfkonsep word onder andere bepaal deur die terugvoer wat die

kind uit sy omgewing ontvang. Hierdie subskaal verskaf inligting oor die wyse waarop

die kind terugvoer vanaf sy portuurgroep en klasmaats hanteer. Die kind se vermoë

om vriende te maak en sy belewenis van insluiting by aktiwiteite word ook deur hierdie

telling aangedui (Piers, 1984).
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Daar is 'n baie klein verskil (0,71) in die rekenkundige gemiddeldes van die twee

groepe. 'n Klein verskil word in die standaardafwykings (0,37) gevind. Beide die

p-waarde (0,18) en die d-waarde lewer onbeduidende resultate, wat beteken dat

seuns van geskeide en intakte gesinne nie beduidend van mekaar verskil ten opsigte

van gewildheid nie.

Hierdie resultaat strook nie met die navorsing van Hetherington (1989) wat aandui dat

kinders se vriende 'n baie belangrike komponent van hulle sosialisering is nie. Waar

kinders uit geskeide gesinne nie toegang tot hulle vriende het nie, word probleme

aangedui (Van Rensburg, 2001; Hetherington et ai., 1979). Seuns uit geskeide gesin-

ne sal oak, indien hulle nie met hulle portuurgroep kan bind nie, met jonger kinders



begin sosialiseer (Lutzke et a/., 1996).

o Geluk en tevredenheid (PHC6)

In optimale omstandighede ontwikkel die kind se selfkonsep waar hy gelukkig en te-

vrede is met sy lewensomstandighede. Hierdie skaal dui die mate aan waarin die ge-

lukkig en tevrede is (Piers, 1984).

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van seuns uit geskeide gesinne en

dié uit intakte gesinne is 0,38 en die verskil tussen die standaardafwykings 0,26. Die

resultate van die p-waarde (0,26) en die d-waarde is nie van waarde nie, aangesien

dit hier nie statistiese beduidendheid is nie. Seuns van geskeide en intakte gesinne

verskil dus nie van mekaar ten opsigte van die mate van geluk en tevredenheid wat

hulle rapporteer nie.

Seuns uit geskeide gesinne is volgens navorsing meer blootgestel aan die konflik van

ouers (Amato, 1993; Kline et a/., 1991) en dit kan hulle belewenis van geluk en

tevredenheid benadeel. Minder/beheerde toegang tot die vader kan hulle verder

frustreer. Hieruit kan afgelei word dat bogenoemde 'n impak het op die wyse waarop

seuns uit geskeide gesinne hulle geluk en tevredenheid beleef. Die feit dat hierdie

navorsingsbevinding nie hierdie standpunt ondersteun nie, moet in 'n positiewe lig

gesien word.

Samevattend kan aangedui word dat geen statisties beduidende p-waardes ten

opsigte van die sewe subvelde gevind is nie. Die d-waardes kan dus ook nie praktiese

beduidendheid aandui nie. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van die self-

konsep hier gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten

opsigte van selfkonsep tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne

nie.

212



Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kon-

trole tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

5.3.4.2 Resultate ten op~igte van die lokus van kontrole van seuns uit geskei-

de gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese B 3.2)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

14 hieronder saamgevat.

TABEL 14: Verskille ten opsigte van lokus van kontrole by seuns uit geskeide gesin-
ne en dié uit intakte gesinne

Veranderlikes Seuns Seuns
(geskeide (intakte Verskil t p d
groep) groep)
i s - sx

LOKE 19,36 4,59 17,91 3,89 1,45 1,68 0,10 0,37
• ..
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statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Daar is 'n klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(1,45). Die standaardafwykings verskil met 0,60. Daar is 'n p-waarde van 0,10 bere-

ken. Dit is dus nie nodig om van die d-waarde kennis te neem nie, aangesien hier nie

statistiese beduidendheid is nie. Seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne

verskil dus nie van mekaar ten opsigte van lokus van kontrole nie.

Hierdie resultaat korreleer met bevindings van navorsing in verband met die selfkon-

sep van seuns uit geskeide gesinne. Baumeister (1997) verwys na die verband van

selfagting en eksterne lokus van kontrole. Waar daar beduidende verskille is ten op-

sigte van die selfkonsep, sallokus van kontrole ook beïnvloed word. Die resultate van

selfkonsep (afdeling 5.2.4.1) het geen beduidende verskille opgelewer het nie. Daar-

om maak die onbeduidende resultaat van lokus van kontrole hier sin. Hierdie bevin-



ding word egter nie ondersteun deur die werk van Hetherington et al. (199B) en Amato

(1993), wat aandui dat kinders uit geskeide gesinne 'n eksterne lokus van kontrole het

nie.

Ten opsigte van lokus van kontrole is hier nie 'n statisties beduidende p-waarde

gevind nie. Gevolglik kan die alternatiewe hipotese nie oorweeg word nie. Die nul-

hipotese ten opsigte van lokus van kontrole moet dus gehandhaaf word, naamlik dat

daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van lokus van kontrole tussen seuns uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

5.3.4.3 Resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning van seuns uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese B 3.3)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

15 hieronder saamgevat.
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TABEL 15: Verskille ten opsigte van sosiale ondersteuning by seuns uit geskeide
gesinne en dié uit intakte gesinne
Hotelling P: F (3; 211) = 0,18 (p = 0,911)

Veranderlikes Seuns Seuns (intakte
(geskeide groep) Verskil t p d
groep)

x s i s
SOST 154,36 10,17 156,59 19,57 -2,23 0,66 0,51 0,12
SOS 1 68,54 6,87 69,85 10,59 -1,31 0,59 0,56 0,12
SOS2 50,72 5,98 50,24 7,76 0,48 0,25 0,80 0,06
SOS 3 35,09 8,10 36,11 6,77 -1,02 0,41 0,68 0,13• statisties beduidend

•• statisties beduidend en prakties beduidend
SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep
SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers
SOS T: Persepsie van totale ondersteuning
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hotelling P: Die groot p-waarde van 0,911 is opvallend. Dit impliseer dat daar

grootliks nie statistiese beduidendheid by die subvelde (SOS 1 tot SOS 3) voorgekom

het nie. Vervolgens sal elkeen van die subvelde ondersoek word deur die ontleding

van die t-toets se resultate.

• SOS T: Persepsie van totale ondersteuning
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Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil (2,23). Die

opvallend groot verskil tussen die standaardafwykings (9,40) is 'n aanduiding dat

seuns uit die intakte groep meer in hulle response gevarieer het as seuns uit die ge-

skeide groep. Die p-waarde van 0,51 beteken dat hier nie 'n statisties beduidende

verskil is nie. Seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne verskil dus nie be-

duidend ten opsigte van hulle belewenis van totale ondersteuning nie.

Hoewel hierdie resultaat verwelkom word, moet dit gesien word teen die agtergrond

van meta-analises wat aandui dat kinders uit geskeide gesinne minder ondersteuning

beleef (Amato, 2001; Pryor & Rodgers, 2001).



• SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 1,31, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die opvallende

groot verskil tussen die standaardafwykings ('n verskil van 3,72) kan daaraan toe-

geskryf word dat seuns uit intakte gesinne meer gevarieer het in hulle response as

seuns uit geskeide gesinne.

Die klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes lei tot 'n nie-beduidende p-

waarde (0,56) wat nie praktiese waarde het nie. Daar is dus nie 'n beduidende verskil

tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne ten opsigte van hulle

persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep nie.

Hierdie positiewe resultaat, naamlik dat seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte

gesinne nie van mekaar verskil nie, word nie deur literatuur ondersteun nie. Laasge-

noemde dui aan dat kinders uit geskeide gesinne geaffekteer word in hulle kontak met

die portuurgroep. Hieruit kan afgelei word dat seuns uit geskeide gesinne swakker sal

funksioneer. 'n Stabiele gesin en sosialisering buite die gesin is vir die kind belangrik

(Franco & Levitt, 1998). Kinders uit egskeidingsgesinne het kleiner ondersteunings-

netwerke (Cowen et al., 1990).

• SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
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Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe is 0,48 en 1,78

in die standaardafwykings. Vanweê die feit dat hier nie statistiese beduidendheid is

nie (p = 0,80), is die d-waarde nie belangrik nie. Seuns uit geskeide gesinne verskil

dus nie van seuns uit intakte gesinne ten opsigte van hulle beoordeling van die onder-

steuning wat hulle van hulle ouers ontvang nie.

Bogenoemde bevinding word nie deur navorsing ondersteun nie. Skrywers soos

Peterson en Zill (1986) dui aan dat seuns geraak word deur die volgende twee sake,



naamlik hulle teenwoordigheid tydens konflik tussen die ouers, en die afwesigheid van

die vader na die egskeiding. Dit kan daartoe bydra dat seuns uit egskeiding beleef dat

hulle minder sosiale ondersteuning van hulle ouers kry.

• SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 1,02, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Dit lei tot 'n lae

statistiese beduidendheid (p = 0,68) met geen praktiese waarde, wat geïnterpreteer

word as dat daar nie 'n beduidende verskil is tussen seuns uit geskeide gesinne en dié

uit intakte gesinne ten opsigte van hul belewenis van ondersteuning deur die onderwy-

sers nie.

Die bevinding word nie deur literatuur ondersteun nie. Seuns uit geskeide gesinne

neig daartoe om meer afhanklik te wees van gedragsmodifikasie deur onderwysers.

Gevolglik kan seuns gevoelens en kognisies van verwerping deur die onderwyser er-

vaar. Dit kan daartoe bydra dat hulle minder ondersteuning deur die onderwyser

beleef (Herman-Stahl, 1998; Kurtz, 1996).

Die resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning het geen statisties beduidende

p-waardes opgelewer nie. Die alternatiewe hipotese kan dus nie oorweeg word nie.

Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van sosiale ondersteuning gehandhaaf

word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van sosiale ondersteu-

ning tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

5.3.4.4 Resultate ten opsigte van gedragsimptomatologie van seuns uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese B 3.4)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van gedrag-
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simptomatologie tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

16 hieronder saamgevat.

TABEL 16: Verskille ten.opsigte van gedragsimptomatologie by seuns uit geskeide
gesinne en dié uit intakte gesinne
Hotelling T': F (15:158) = 2,72(p=0,05")

Veranderlikes Seuns Seuns
(geskeide (intakte Verskil t p d

_groep groep:
r s i s

OKIN 1 3,55 4,33 1,95 2,98 1,60 1,88 0,07 0,51
OKIN 2 1,18 1,61 0,65 1,35 0,53 1,64 0,11 0,38
OKIN 3 0,48 0,89 0,34 1,00 0,14 0,72 0,47 0,13
OKIN4 0,48 0,93 0,57 1,07 -0,09 0,48 0,63 0,08
OKIN5 0,37 0,49 0,27 0,44 0,10 0,92 0,36 0,20
OKIN6 0,62 0,74 0,45 0,71 0,17 1,15 0,25 0,24
OKIN 7 0,18 0,39 0,22 0,72 -0,04 0,54 0,59 0,10
OKINB 0,37 0,62 0,38 0,66 -0,01 0,10 0,92 0,01
OKIN9 0,03 0,19 0,09 0,33 -0,06 1,32 0,19 0,16
OKIN 10 1,77 1,96 1,53 1,95 0,24 0,61 0,54 0,12
OKIN 11 0,40 0,79 0,42 1,09 -0,02 0,08 0,94 0,01
OKIN 12 0,25 0,44 0,53 0,72 -0,28 2,89 0,006" 0,40• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
OKIN 1: ATHV
OKIN 3: Gedragsversteuring
OKIN 5: Spesifieke fobie
OKIN 7: Posttraumatiese stresversteuring
OKIN 9: Skisofrenie
OKIN 11: Omvattende ontwikkelingsversteuring
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

OKIN 2: Opponerend-uittartende versteuring
OKIN 4: Veralgemeende angsversteuring
OKIN 6: Obsessief-kompulsiewe versteuring
OKIN 8: Spiertrekkingsversteuring
OKIN 10: Gemoedsversteuring
OKIN 12: Sosiale fobie
t: t-telling
d: d-waarde

Hotelling T': Die p-waarde van 0,05 impliseer dat daar statistiese beduidende

verskille ten opsigte van die subvelde (OKIN 1 tot OKIN 12) bevind is. Vervolgens sal

elkeen van die subvelde ondersoek word deur die ontleding van die t-toets se

resultate.
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• ATHV (OKIN 1)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil (1,60), terwyl

die standaardafwykings ook 'n verskil toon (1,35). Die p-waarde van 0,07 beteken dat

die verskil nie statisties beduidend is nie. Volgens hierdie inligting is daar dus nie 'n

beduidende verskil tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne ten

opsigte van ATHV nie.

Wanneer seuns met seuns vergelyk word ten opsigte van aandagtekortlhiperaktiwi-

teitsversteuring word die verskille wat tussen seuns en dogters uit geskeide gesinne

gerapporteer word, nie gedupliseer nie. Indien die literatuur van Edwards et al. (1995)

in oorweging gebring word, sou 'n verskil hier verwag kon word en sou daar meer

seuns met ATHV uit geskeide gesinne verwag word.

o Opponerend-uittartende versteuring (OKIN 2)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,53, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die klein verskil

word verder gereflekteer in 'n p-waarde van 0,11. Daar is dus nie 'n beduidende

verskil wat tussen hierdie twee groepe gerapporteer kan word nie.

• Gedragsversteuring (OKIN 3)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,14, terwyl

die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon, naamlik 0,11. Die p-waarde van 0,47

beteken dat daar nie statistiese beduidendheid is nie en gevolglik moet die nuIhi-

potese aanvaar word. Volgens hierdie inligting is daar dus nie 'n statistiese verskil

tussen seuns uit geskeide en seuns uit intakte gesinne ten opsigte van hulle gedrag

wat deur hulle ouers gerapporteer word nie.

lndien 'n mens die gegewens wat Berk (2003) en Kauffman (1997) korreleer met dié

van Edwards et al. (1995), sou die verwagting kon wees dat hier statistiese bedui-



dendheid sou voorkom. Op grond van Edwards et al. (1995) se waarneming kan

aanvaar word dat 'n hoër persentasie seuns uit geskeide gesinne met gedragsproble-

me presenteer.

• Veralgemeende angsversteuring (OKIN 4)

Die klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van seuns uit geskeide gesinne

en dié uit intakte gesinne (0,09) word ook aangedui in 'n klein verskil tussen die stan-

daardafwykings (0,14). Die p-waarde (0,63) en d-waarde is dus nie van belang nie,

aangesien hier nie statistiese beduidendheid is nie, en op grond hiervan word bevind

dat seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie beduidend van mekaar

verskil ten opsigte van die voorkoms van simptome van veralgemeende angsversteu-

ring nie.

o Spesifieke fobie (OKIN 5)

Daar is 'n verskil van slegs 0,10 tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee

groepe en 'n verskil van 0,05 tussen die standaardafwykings. Hierdie klein verskille lei

tot 'n p-waarde van 0,36 en gevolglik is die d-waarde nie van belang nie. Seuns uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne verskil dus nie van mekaar ten opsigte van

hierdie veld nie.

• Obsessief-kompulsiewe versteuring (OKIN 6)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,17, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe min van mekaar verskil het. Geen statistiese bedui-

dendheid het voorgekom nie (p = 0,25) en daarom is die d-waarde nie van belang nie.

Daar is dus nie 'n beduidende verskil wat tussen hierdie twee groepe gerapporteer kan

word nie.

• Posttraumatiese stresversteuring (OKIN 7)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,04, terwyl
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die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,33). Die p-waarde van 0,59 be-

teken dat daar geen statistiese beduidendheid is nie en gevolglik moet die nulhipotese

aanvaar word. Volgens hierdie inligting is daar nie ten opsigte van hierdie subveld 'n

beduidende verskil tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

• Spiertrekkingsversteuring (OKIN 8)

Die baie klein verskil van 0,01 tussen die rekenkundige gemiddeldes van seuns uit

intakte en geskeide gesinne word ook waargeneem in 'n klein verskil tussen die stan-

daardafwykings, naamlik 0,04. Dit lei daartoe dat die p-waarde besonder hoog is

(0,92) en die d-waarde irrelevant. Seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesin-

ne verskil nie statisties beduidend van mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

Die resultate in afdeling 5.3.3.4 (hipotese B 2.4) het 'n beduidende verskilopgelewer.

Dit sou verwag kon word dat seuns uit intakte gesinne hier van seuns uit geskeide

gesinne kan verskil. Dit is egter nie die geval nie, en daar is bevind dat hulle soort-

gelyk presteer het.

• Skisofrenie (OKIN 9)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n klein verskil van 0,06,

terwyl die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,14). Die onbeduidende

p-waarde (0,19) beteken dat daar nie 'n verskil is tussen seuns uit intakte gesinne en

dié uit geskeide gesinne ten opsigte van skisofrenie nie.
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• Gemoedsversteuring (OKIN 10)

Die rekenkundige gemiddeld vir seuns uit die geskeide groep is 1,77 en vir seuns uit

intakte gesinne 1,53. Die klein verskil van 0,24 tussen in die rekenkundige gemiddel-

des word ook weerspieël in die standaardafwykings, wat 'n verskil van slegs 0,01

toon. Die p-waarde wat bereken is, is 0,54. Die d-waarde is dus nie van belang nie,

aangesien hier nie statistiese beduidendheid is nie. Daar word gevolglik bevind dat



seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie van mekaar verskil ten opsig-

te van hierdie veld nie.

• Omvattende ontwikkelingsversteuring (OKIN 11)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,02, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die verskil tussen

die standaardafwykings is 0,30. Die groot p-waarde (0,94) is aanduidend van die klein

verskil wat daar in werklikheid by hierdie twee groepe voorgekom het. Hier het geen

statistiese beduidendheid voorgekom nie, en ook geen praktiese waarde nie. Seuns

uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne verskil nie beduidend ten opsigte van

hierdie subveld nie.

• Sosiale fobie (OKIN 12)

lndien die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met

mekaar vergelyk word, is daar 'n verskil van 0,28. Die standaardafwykings verskilook

met 0,28. Seuns uit intakte gesinne teken hoër tellings aan as seuns uit geskeide

gesinne ten opsigte van die voorkoms van simptome van sosiale fobie. Die p-waarde

is betekenisvol, aangesien dit 0,006 is. Dit beteken dat seuns uit geskeide gesinne en

dié uit intakte gesinne statisties beduidend van mekaar verskil ten opsigte van sosiale

fobieë.
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Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidend-

heid in terme van praktiese beduidendheid van klein effek, naamlik 0,40. Dit beteken

dat daar nie waarde geheg kan word aan hierdie statistiese beduidendheid nie.

Kinders uit geskeide gesinne word blootgestel aan potensiële verhuisings, skoolver-

anderings en 'n stiefouer (Taylor et a/., 2003), wat die eise rondom sosialisering vir

hulle vergroot. In reaksie hierop kan seuns uit geskeide gesinne verkies om hulself af

te sonder om nie blootgestel te word aan sosiale interaksies nie.



Net een statisties beduidende p-waarde is ten opsigte van die subvelde van die

gedragsimptomatologie vraelys gevind. Nie een van hierdie subvelde het praktiese

beduidendheid volgens die -d-waardes aangedui nie. Daar is dus nie genoegsame

statistiese getuienis om die alternatiewe hipotese te oorweeg nie. Gevolglik moet die

nulhipotese ten opsigte van gedragsimptomatologie hier gehandhaaf word, naamlik

dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van gedragsimptomatologie tussen

seuns en dogters uit intakte gesinne nie.

5.3.4.5 Gevolgtrekking ten opsigte van oorkoepelende hipotese B 3

Geen statisties beduidende verskille het by die selfkonsep-, lokus van kontrole- en

gedragsimptomatologievraelyste voorgekom nie. Hoewel een statisties beduidende

waarde by 'n subveld van die gedragsimptomatologievraelys gekry is, het dit geen

praktiese waarde gehad nie. Gevolglik moet die nulhipotese hier gehandhaaf word:

Daar is nie "n beduidende verskil ten opsigte van enkele komponente van

psigologiese funksionering tussen seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte

gesinne nie.

5.3.5 Resultate ten opsigte van enkele komponente van psigologiese funksio-

nering van dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne

(hipotese B 4)

Die volgende oorkoepelende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen dogters uit geskeide gesinne en dié

uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiesefunksionering tussen dogters uit geskeide gesinne

en dié uit intakte gesinne.
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Die meer spesifieke hipoteses ten opsigte van die besondere komponente wat onder-

soek word en die bevindinge ten opsigte daarvan word vervolgens aangebied.

5.3.5.1 Resultate ten opsigte van die selfkonsep van dogters uit geskeide ge-

sinne en dié uit intakte gesinne (hipotese B 4.1)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep

tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkon-

sep tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

17 hieronder saamgevat.

TABEL 17: Verskille ten opsigte van die selfkonsep by dogters uit geskeide gesinne
en dié uit intakte gesinne
Hotelling T": F (6; 576) = 1,39 (p=0,21)

Veranderlikes Dogters Dogters
(geskeide (intakte Verskil t p d
groep arcen
i -s x s

PHCT 53,10 13,55 58,05 12,95 -4.95 2,62 0,01" 0,38
PHC1 11,96 3,20 12,56 3,06 -0,60 1,34 0,18 0,20
PHC2 11,68 3,09 12,75 3,34 -1,07 2,45 0,01" 0,35
PHC3 8,03 2,98 8,90 2,60 -0,87 2,08 0,04" 0,33
PHC4 8,28 3,28 9,10 3,08 -0,82 1,81 0,07 0,26
PHC5 7,14 2,64 7,83 2,51 -0,69 1,87 0,06 0,27
PHC6 7,42 2,69 8,15 1,92 -0,73 1,99 0,05" 0,36
• ..

statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
PHCT: Totaaltelling
PHC2: Intellektuele en skoolstatus
PHC4: Angs
PHC6: Geluk en tevredenheid
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

PHC1: Gedrag
PHC3: Fisieke voorkoms en karaktertrekke
PHC5: Gewildheid

t: t-telling
d: d-waarde

Hotelling "f2: Die p-waarde van 0,21 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid by die subvelde (PHC 1 tot PHC 6) voorgekom het nie. Vervolgens sal
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na elkeen van die subvelde ondersoek word deur die ontleding van die t-toets se

resultate.

• Totaaltelling (PHCT)

Die totaaltelling van die PHC is saamgestel uit al 80 items van die PHC. Dit gee dus

'n weerspieëling van al ses die subkomponente wat deur die PHC gemeet word. Hier-

die veld word as die betroubaarste veld van die PHC beskou. Die totale selfkonsep

word deur hierdie telling aangedui (Piers, 1984).

lndien die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met mekaar vergelyk word,

is dit duidelik dat daar 'n verskil bestaan ten opsigte van die selfkonsep van die twee

groepe. Dogters uit geskeide gesinne se selfkonsep is 4,95 tellings laer as dié van

dogters uit intakte gesinne.

Verdere waarde kan aan die verskil tussen hierdie twee groepe geheg word, aange-

sien die p-waarde beduidend is (0,01). Op grond van hierdie p-waarde kan aange-

neem word dat die twee groepe statisties beduidend van mekaar verskil. Wanneer die

d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidendheid in terme

van praktiese beduidendheid van klein effek, naamlik 0,38. Dit beteken dat daar nie

waarde geheg kan word aan die beduidende verskil tussen dogters uit geskeide ge-

sinne en dié uit intakte gesinne nie.

Dit is beduidend dat dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne van

mekaar verskil, terwyl die verskil nie by seuns voorgekom het nie (afdeling 5.3.4.1;

hipotese B3.1). Verder het hierdie veld by hipotese A 1.1 ook 'n beduidende p-waarde

opgelewer waar kinders uit geskeide gesinne vergelyk is met kinders uit intakte gesin-

ne. Dit is dus waarskynlik dat dogters se bydrae tot die beduidende verskil by hipotese

A 1.1 die grootste was. Hierdie bevinding strook met Pedro-Carroll (2001) en Bynum

en Durm (1996), wat aandui dat daar verskille is in die selfkonsep van kinders uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne. Verder kan afgelei word dat dogters uit

geskeide gesinne se selfkonsepbelewenis volgens hierdie resultate meer beïnvloed

word as wat by seuns die geval is.
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• Gedrag (PHC1)

Die vermoë van die kind om sy eie gedrag waar te neem word deur hierdie subskaal

aangetoon. Indien die kind sy gedrag erken/misken, sal dit in die telling weerspieël

word. Daarom gee die subskaal ook 'n aanduiding van die mate waarin die kind ver-

antwoordelikheid vir sy gedrag aanvaar (Piers, 1984).

Die twee groepe se rekenkundige gemiddeldes verskil met slegs 0,60 en die stan-

daardafwykings met slegs 0,14. Die p-waarde (0,18) is onbeduidend en daarom is die

d-waarde ook nie van belang nie. Dogters van geskeide gesinne verskil dus nie bedui-

dend van dogters van intakte gesinne ten opsigte van hierdie veld nie.

Hierdie gegewens strook nie met die resultate van Japel et al. (1999) wat dogters uit

egskeidingsgesinne vergelyk het met dogters uit intakte gesinne nie. Hulle het bevind

dat dogters uit geskeide gesinne op statisties beduidende vlak meer steurende gedrag

toon waar die moeder beheer en toesig gehad het. Eksternaliserende gedrag, soos

die toon van aggressie en angstigheid, het ook beduidend verskil.

• Intellektuele en skoolstatus (PHC2)

PHC2 gee 'n beskrywing van die kind se tevredenheid met sy skool. Verder beskryf

dit die wyse waarop die kind sy intellektuele en akademiese vaardighede waardeer.

Dit kan ten slotte ook 'n aanduiding gee van die kind se verdere toekomsverwagtings

(Piers, 1984).

226

Ten opsigte van die rekenkundige gemiddeldes word aangetoon dat dogters uit ge-

skeide gesinne swakker presteer op hierdie subskaal as dogters uit intakte gesinne.

Die p-waarde van 0,01 is statistiese beduidend, wat beteken dat kennis geneem kan

word van hierdie verskil. Omdat die d-waarde egter 'n klein praktiese effek (0,35) het

kan daar nie waarde aan hierdie statistiese beduidendheid geheg word nie.



Die resultaat van hierdie subveld ondersteun nie die beskikbare navorsing nie. Pro-

bleme met konsentrasie (in gedagte wees, onoplettend, rusteloos), sowel as

gedragsmatige probleme kan voorkom by kinders uit geskeide gesinne. Verder word

gedragsprobleme by beide seuns en dogters (uit geskeide gesinne) by die skool waar-

geneem (Peterson & Zill, 1986; Francke, 1983). Navorsing dui ook aan dat kinders uit

geskeide gesinne swakker presteer (Amato, 2001; Japel et a/., 1999). Uiteraard kan

dit die kind se waarneming van sy intellektuele en skoolstatus beïnvloed.

o Fisieke voorkoms en karaktertrekke (PHC3)

'n Spesifieke subkomponent van die kind se selfbeeld is die manier waarop hy sy

fisieke kenmerke en unieke karaktertrekke waarneem. Hierdie subskaal gee 'n aan-

duiding hiervan (Piers, 1984).

Ten opsigte van die rekenkundige gemiddeldes word aangetoon dat dogters uit ge-

skeide gesinne swakker presteer (8,03) op hierdie subskaal as dogters uit intakte

gesinne (8,90). Volgens die standaardafwykings het dogters uit geskeide gesinne se

response ook meer gevarieer (2,98) as dié van dogters uit intakte gesinne (2,60). Die

p-waarde van 0,04 is statisties beduidend, wat beteken dat kennis geneem kan word

van hierdie verskil. Wanneer die d-waarde ter sprake kom om praktiese beduidend-

heid vas te stel, toon dit 'n klein effek (0,33) aan, wat daarop dui dat daar nie waarde

geheg kan word aan die statisties beduidende verskil wat verkry is nie.
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Die resultate wat gevind is, strook nie met die literatuurgegewens wat verskaf is by

PHC 3 ten opsigte van hipotese B 3.1 (afdeling 5.3.4.1) nie. Dit sou verwag kon word

dat seuns uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne van mekaar sal verskil ten

opsigte van hierdie subveld. Hierdie resultaat dui egter aan dat dit dogters is wat

statisties beduidend van mekaar verskil en nie seuns nie. McKane (1991) verwys

daarna dat indien die kind uit 'n geskeide gesin kom en karaktertrekke en fisiese

eienskappe besit van 'n ouer met wie hy nie 'n goeie verhouding het nie, dit problema-

ties vir hom kan wees. Dit kan dus moontlik wees dat dogters meer geraak word deur

karaktertrekke en fisiese eienskappe van die ouer as wat vermoed word. Andersyds



is dit moontlik dat dogters in die geskeide groep reeds 'n preadolessente fase betree

het en meer bewus is van hulle fisieke voorkoms en geaffekteer word deur hulle hor-

monale veranderings (Hetherington & Kelly, 2002).

• Angs (PHC4)

Die teenwoordigheid van emosies soos angs, bekommernis, senuweeagtigheid, te-

ruggetrokkenheid, vrees, hartseer en 'n algemene gevoel van uitsluiting speel 'n rol in

die kind se selfkonsep. Hoewel daar dus na hierdie subskaal verwys word as angs,

gee dit 'n aanduiding van al bogenoemde emosies (Piers, 1984).

Hoewel die rekenkundige gemiddeldes met 0,82 van mekaar verskil, lei dit nie tot 'n

betekenisvolle p-waarde nie. Die p-waarde is 0,07, wat beteken dat daar nie 'n statis-

ties beduidende verskil is tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte ge-

sinne ten opsigte van hulle waarneming van angs nie.

Die beduidende verskil wat beteken dat kinders uit egskeidingsgesinne minder angstig

is as kinders uit intakte gesinne (hipotese A 1.1) is reeds vroeër bespreek. Hoewel

hier nie 'n statisties beduidende verskil is nie, word waargeneem dat dogters uit intakte

gesinne op die rekenkundige gemiddeld hoër tellings aangeteken het, in stryd met wat

verwag kon word. Skrywers dui aan dat die veranderings in die kind se maatskaplike

omgewing na egskeiding angs kan veroorsaak (Francke, 1983). Van Loggerenberg

en Roets (1993) verwys na die hervoorkoms van skeidingsangs, en Rotenburg et al.

(1998) dui ook 'n verband aan tussen angstigheid, aggressie en sielkundige wanaan-

passing wat by kinders uit egskeidingsgesinne voorgekom het.
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• Gewildheid (PHC5)

Piers (1984) dui aan dat terugvoer van die kind se portuurgroep belangrik is vir die·

vorming van die kind se selfkonsep. Hierdie subskaal verskaf inligting oor die wyse

waarop die kind sy gewildheid by sy portuurgroep en klasmaats ervaar. Dit dui ook

sy vermoê aan om vriende te maak en sy belewenis van insluiting by aktiwiteite.



Daar is 'n baie klein verskil (0,69) tussen die rekenkundige gemiddeldes en die

standaardafwykings (0,13) van die twee groepe. Die p-waarde wat bereken is, is 0,06.

Aangesien hier nie statistiese beduidendheid is nie, is die d-waarde nie belangrik nie.

Dogters van geskeide en intakte gesinne verskil dus nie van mekaar ten opsigte van

hierdie veld nie.

Navorsers soos Hetherington (1989) dui aan dat kinders se vriende 'n baie belangrike

komponent van hulle sosialisering is. Probleme word gerapporteer ten opsigte van

kinders uit geskeide gesinne wat nie toegang tot hulle vriende het nie (Van Rensburg,

2001; Hetherington et al., 1979). Waar dogters nie kan sosialiseer met hulle por-

tuurgroep en vriende nie, sal hulle weinig terugvoer ontvang oor hulle eie gedrag en

hulle kan dit dan negatief beleef. Die feit dat hier nie 'n statisties beduidende verskil is

nie, is verblydend omdat dit naamlik beteken dat dogters uit geskeide gesinne hulle

gewildheid nie minder positief beleef as dogters uit intakte gesinne nie.

o Geluk en tevredenheid (PHC6)

Die selfkonsep word onder andere gevorm deur die kind se waarneming van sy eie

lewensgeluk en -tevredenheid. Lae tellings op hierdie subskaal dui aan dat 'n kind

ontevrede is en sy selfwaarde negatief beleef (Piers, 1984). Indien die verskil tussen

die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met mekaar vergelyk word, is

dogters uit geskeide gesinne se tellings 0,91 laer as dié van dogters uit intakte ge-

sinne. Daar is ook 'n verskil tussen die standaardafwykings van die twee groepe

(0,77).
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Verdere waarde kan aan die verskil tussen hierdie twee groepe geheg word, aan-

gesien die p-waarde beduidend is. Op grond van hierdie p-waarde (0,05) kan dus

aangeneem word dat dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne statisties

beduidend van mekaar verskil ten opsigte van hulle waarneming van geluk en tevre-

denheid. Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese

beduidendheid in terme van praktiese beduidendheid van klein effek, naamlik 0,36.



I

Dit beteken dat daar nie waarde geheg kan word aan hierdie statistiese beduidend-

heid nie.

Dit is opmerklik dat kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne hier 'n

betekenisvolle p-waarde aangeteken het (vgl. afdeling 5.3.1.1; hipotese A1.1). Waar

seuns uit geskeide gesinne vergelyk is met seuns uit intakte gesinne ten opsigte van

hierdie veld, was daar nie 'n beduidende verskil nie (vgl. afdeling 5.3.4.1; hipotese B

3.1). Waar dogters uit geskeide gesinne hier vergelyk is met dogters uit intakte

gesinne is daar egter 'n betekenisvolle p-waarde, waarvolgens aanvaar kan word dat

dogters se bydrae tot die bevindings in afdeling 5.3.1.1 (seuns en dogters uit geskeide

gesinne) van deurslaggewende belang was. Hierdie betekenisvolle p-waarde beves-

tig vorige navorsing, naamlik dat kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesin-

ne van mekaar verskil (Hetherington & Kelly, 2002; Amato, 2001; Amato, 1994). Wat

verder opmerklik is, is dat hierdie bevinding aantoon dat dit dogters is wat meer

geaffekteer word as seuns.

Samevattend kan tot die gevolgtrekking gekom word dat vier statisties beduidende

p-waardes ten opsigte van die sewe subvelde gevind is. Die d-waardes van hierdie

vier velde dui 'n klein praktiese waarde aan en kan dus ook nie praktiese beduidend-

heid aandui nie. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van die selfkonsep hier

gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van self-

konsep tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

5.3.5.2 Resultate ten opsigte van lokus van kontrole van dogters uit geskeide

gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese B 4.2)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van kontro-

le tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

230



Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

18 hieronder saamgevat.

TABEL 18: Verskille ten opsigte van lokus van kontrole by dogters uit geskeide
gesinne en dié uit intakte gesinne

Veranderlikes Dogters Dogters
(geskeide (intakte groep) Verskil t p d

_g_roepl
i s i s

LOKE 18,38 4,05 17,18 4,30 1,20 1,95 0,05" 0,28..• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Ten opsigte van die rekenkundige gemiddeldes word aangetoon dat dogters uit ge-

skeide gesinne verskil van dogters uit intakte gesinne. Dogters uit geskeide gesinne

teken hoër tellings aan, wat dui op 'n eksterne lokus van kontrole. Die p-waarde van

0,05 impliseer dat kennis geneem kan word van hierdie statisties beduidende verskil.

Dogters uit geskeide gesinne verskil dus statisties beduidend van dogters uit intakte

gesinne ten opsigte van hulle lokus van kontrole. Die d-waarde dui egter 'n klein effek

in terme van praktiese beduidendheid aan, wat beteken dat die statistiese beduidend-

heid nie praktiese waarde het nie.

Hierdie beduidende p-waarde bevestig navorsing van Amato (2001), Pryor en Rod-

gers (2001) en Hetherington en Stanley-Hagan (1999) ten opsigte van lokus van kon-

trole. Hulle het aangedui dat kinders uit egskeidingsgesinne geneig is tot 'n eksterne

lokus van kontrole. Dit is welopvallend dat seuns uit geskeide gesinne en dié uit

intakte gesinne (afdeling 5.3.4.2; hipotese B 3.2) nie 'n beduidende p-waarde aange-

teken het nie. Hoewel die bevinding dat dogters uit geskeide gesinne beduidend

verskil van seuns uit geskeide gesinne nie praktiese waarde het nie, is hierdie statis-

beduidende verskil teenstrydig met wat verwag kon word.
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Ten opsigte van lokus van kontrole is 'n statisties beduidende p-waarde gevind. Die

alternatiewe hipotese kan egter nie oorweeg word nie, aangesien die effekgrootte van

die d-waarde klein is. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van lokus van

kontrole gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte

van lokus van kontrole tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne

nie.

5.3.5.3 Resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning van dogters uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese B 4.3)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

ondersteuning tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

19 hieronder saamgevat.

TABEL 19: Verskille ten opsigte van sosiale ondersteuning by dogters uit geskeide
gesinne en dié uit intakte gesinne
Hotelling T": F (3; 328) = 3,45 (p = 0,01")

Veranderlikes Dogters Dogters
(geskeide (intakte groep) Verskil t p d

_9!'oep)
x s x s

SOST 163,50 20,17 158,67 21,22 4,83 1,17 0,25 0,23
SOS 1 75,23 10,73 70,69 11,53 4,54 2,06 0,04" 0,40
SOS2 49,07 8,40 50,74 7,09 -1,67 0,98 0,33 0,23
SOS3 39,19 6,62 37,23 7,40 1,96 1,43 0,16 0,27• . .
statistles beduidend

•• statisties beduidend en prakties beduidend
SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep
SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers
SOS T: Persepsie van totale ondersteuning
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde
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Hotelling T": Die p-waarde van 0,01 impliseer dat daar in geheel statistiese bedui-

dendheid by die subvelde (5051 tot SOS 3) voorgekom het. Vervolgens sal elkeen

van die subvelde ondersoek word deur die ontleding van die t-toets se resultate.

• SOS T: Persepsie van totale ondersteuning

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe toon 'n verskil (4,83), terwyl die

standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (1,05). Die p-waarde van 0,25 beteken

dat daar geen statistiese beduidendheid is nie en gevolglik moet die nulhipotese aan-

vaar word. Volgens hierdie inligting is daar nie 'n beduidende verskil tussen dogters

uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne ten opsigte van hulle persepsie van

totale ondersteuning nie.

Die meta-analises dui aan dat kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne

van mekaar verskil ten opsigte van sosiale ondersteuning (Amato, 2001; Japel et al.,

1999; Amato, 1994). Die resultaat wat hier verkry is, is teenstrydig met navorsing.
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o SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep

lndien die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met

mekaar vergelyk word, is dit duidelik dat daar 'n verskil bestaan ten opsigte van hierdie

subveld ('n verskil van 4,54). Daar is verder 'n klein verskil tussen die standaardafwy-

kings. Dogters uit geskeide gesinne teken hoër tellings aan as dogters uit intakte

gesinne.

Verdere waarde kan aan die verskil tussen hierdie twee groepe geheg word, aange-

sien die p-waarde beduidend is (0,04). Op grond van hierdie p-waarde kan dus

aangeneem word dat dogters uit geskeide gesinne statisties beduidend van dogters

uit intakte gesinne verskil. Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, is

hierdie statistiese beduidendheid in terme van praktiese beduidendheid van klein

effek, naamlik 0,40. Gevolglik kan daar nie waarde geheg word aan hierdie statisties

beduidende verskil nie.
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Die resultaat ten opsigte van hierdie subveld verskil van die resultaat wat by afdeling

5.3.1.3 (hipotese A 1.3) bespreek, en waar kinders uit geskeide gesinne met kinders

uit intakte gesinne vergelyk is. Verder bevestig die resultaat die standpunt dat sosiali-

sering deur middel van die portuurgroep belangrik is (Francko & Levitt, 1998).

• SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(1,67) en ook tussen die standaardafwykings (1,31). 'n P-waarde van 0,33 is verkry,

wat beteken dat die d-waarde nie belangrik is nie, omdat hier nie statistiese bedui-

dendheid is nie.

Hoewel literatuur nie spesifiek na dogters verwys nie, is hierdie bevinding teenstrydig

met navorsing van Pryor en Rodgers (2001) en (1994), wat aandui dat kinders uit ge-

skeide gesinne en dié uit intakte gesinne van mekaar verskil ten opsigte van hierdie

veld.

o SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers

Daar is 'n verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes (1,96), terwyl die standaardaf-

wykings soortgelyk is, met 'n verskil van slegs 0,78). Die p-waarde van 0,16 beteken

dat dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie statisties beduidend

van mekaar verskil ten opsigte van hulle belewenis van ondersteuning deur die onder-

wysers nie. Gevolglik hoef die d-waarde nie gerapporteer te word nie.

Verhuising kan duidelik die belewenis van kinders uit geskeide gesinne beïnvloed.

Waar 'n kind voorheen ondersteuning deur die onderwyser beleef het, kan dit nou ver-

ander. Verder kan kinders uit geskeide gesinne akademies onderpresteer, wat bydra

tot 'n gevoel van verlies aan ondersteuning deur die onderwyser (Herman-Stahl, 1998;

Kurtz, 1996; Amato, 1994). Die verkreë resultaat korreleer nie met hierdie gegewens

nie. Dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne beleef nie 'n verskil in



hulle belewing van ondersteuning deur hulle onderwysers nie, wat inderdaad 'n posi-

tiewe waarneming is.

Hoewel die resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning een statisties beduidende

p-waarde ten opsigte van een van die subvelde gelewer het, was die d-waarde klein.

Ten opsigte van die ander velde is geen statisties beduidende p-waardes gevind nie

en daarom kan die alternatiewe hipotese nie oorweeg word nie. Die nulhipotese ten

opsigte van sosiale ondersteuning moet gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n

beduidende verskil is ten opsigte van sosiale ondersteuning tussen dogters uit geskei-

de gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

5.3.5.4 Resultate ten opsigte van gedragsimptomatologie van dogters uit

geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne (hipotese B 4.4)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van die ge-

dragsimptomatologie tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte ge-

sinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

20 hieronder saamgevat.
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TABEL 20: Verskille ten opsigte van gedragsimptomatologie by dogters uit geskeide
gesinne en dié uit intakte gesinne
Hotelling P: F (14;157) = 0,87 (p = 0,59)

Veranderlikes Dogters Dogters
(geskeide (intakte Verskil t p d
groep) groep) -

i s i s
OKIN 1 2,08 2,78 1,53 2,35 0,55 1,30 0,19 0,22
OKIN2 1,00 1,97 0,58 1,33 0,42 1,40 0,16 0,29
OKIN3 0,37 0,89 0,16 0,65 0,21 1,56 0,12 0,29
OKIN4 0,70 1,16 0,63 0,99 0,07 0,40 0,69 0,07
OKIN 5 0,47 0,50 0,37 0,48 0,10 1,36 0,17 0,21
OKIN 6 0,41 0,73 0,35 0,61 0,06 0,51 0,61 0,08
OKIN7 0,30 0,46 0,17 0,38 0,13 1,73 0,08 0,31
OKIN 8 0,41 0,64 0,27 0,57 0,14 1,40 0,16 0,22
OKIN 9 0,12 0,39 0,06 0,38 0,06 1,01 0,31 0,16
OKIN 10 2,45 2,46 1,55 1,96 0,90 2,43 0,01" 0,44
OKIN 11 0,60 1,30 0,32 0,89 0,28 1,42 0,16 0,28
OKIN 12 0,87 1,02 0,66 0,70 0,21 1,37 0,17 0,27
• . .

statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
OKIN 1: ATHV
OKIN 3: Gedragsversteuring
OKIN 5: Spesifieke fobie
OKIN 7: Posttraumatiese stresversteuring
OKIN 9: Skisofrenie
OKIN 11: Omvattende ontwikkelingsversteuring
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

OKIN 2: Opponerend-uittartende versteuring
OKIN 4: Veralgemeende angsversteuring
OKIN 6: Obsessief-kompulsiewe versteuring
OKIN 8: Spiertrekkingsversteuring
OKIN 10: Gemoedsversteuring
OKIN 12: Sosiale fobie
t: t-telling
d: d-waarde

Hotelling P: Die p-waarde van 0,59 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid by die subvelde (OKIN 1 tot OKIN 12) voorgekom het nie. Vervolgens

sal elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die

t-toets se resultate.

• ATHV (OKIN 1)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,55, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die standaardaf-

wykings toon 'n verskil van 0,43. Die klein verskil tussen die rekenkundige
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gemiddeldes word ookverkry in 'n p-waarde van 0,19, wat beteken dat daar geen sta-

tisties beduidende verskille tussen hierdie twee groepe gerapporteer kan word nie.

Dus.is dit nie nodig om die d-waarde te rapporteer nie.

• Opponerend-uittartende versteuring (OKIN 2)

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,42). Die standaardafwykings verskil ook min van mekaar (0,64). Hoewel die

d-waarde beskikbaar is, is dit derhalwe nie waardevol nie omdat die p-waarde van

0,16 nie-beduidend is. Dogters uit geskeide gesinne en intakte gesinne verskil nie van

mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

• Gedragsversteuring (OKIN 3)

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,21). Verder is daar 'n klein verskil tussen die standaardafwykings (0,24). Die

d-waarde is nie van waarde nie, aangesien hier nie statistiese beduidendheid is nie (p

=0,12).

• Veralgemeende angsversteuring (OKIN 4)

Die rekenkundige gemiddelde vir dogters uit die geskeide groep is 0,70 terwyl dit 0,63

is vir dogters uit intakte gesinne. Die verskil tussen die twee groepe is dus 0,07, terwyl

die standaardafwykings se verskilO, 17 is. Die p-waarde van 0,69 beteken dat daar

geen statisties beduidende verskille is tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit

intakte gesinne ten opsigte van angssimptome soos wat dit deur hulle ouers waarge-

neem is nie.

• Spesifieke fobie (OKIN 5)

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe toon 'n verskil van 0,10, terwyl die

standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,02). Die p-waarde van 0,17 beteken



dat daar geen statistiese beduidendheid is nie en gevolglik moet die nulhipotese

aanvaar word. Volgens hierdie inligting is daar nie 'n beduidende verskil tussen dog-

ters uit geskeide gesinne en dogters uit intakte gesinne nie.

• Obsessief-kompulsiewe versteuring (OKIN 6)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,06, terwyl

die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,12). Die p-waarde van 0,61

beteken dat daar geen statisties beduidende verskil is tussen dogters uit geskeide

gesinne en dié uit intakte gesinne ten opsigte van obsessief-kompulsiewe simptome

nie.

• Posttraumatiese stresversteuring (OKIN 7)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,13, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe min van mekaar verskil het. Die standaardafwy-

kings verskil met 0,08. Die p-waarde van 0,08 beteken dat daar geen statistiese

beduidende verskil tussen hierdie twee groepe gerapporteer kan word nie en dat dit

daarom nie nodig is om die d-waarde te rapporteer nie. Dit is bemoedigend om

daarvan kennis te neem dat dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie

beduidend van mekaar verskil ten opsigte van posttraumatiese stresversteuringsimp-

tome nie. Hieruit kan afgelei word dat dogters uit geskeide gesinne in staat was om

trauma, wat met die egskeiding van hulle ouers gepaard gegaan het, te hanteer.
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• Spiertrekkingsversteuring (OKIN 8)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,14, terwyl

die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,07). Die p-waarde van 0,16 bete-

ken dat daar geen statistiese beduidendheid is nie. Volgens hierdie inligting is daar

dus nie 'n beduidende verskil tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte

gesinne nie.
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• Skisofrenie (OKIN 9)

Daar is 'n baie klein verskil van 0,06 tussen die rekenkundige gemiddeldes van die

twee groepe en van 0,01 tussen die standaardafwykings. Vanuit hierdie gegewens is

'n p-waarde van 0,31 bereken. Die d-waarde word dus nie vermeld nie, omdat hier nie

statistiese beduidendheid is nie. Dogters uit geskeide gesinne verskil naamlik nie van

dogters uit intakte gesinne ten opsigte van hierdie veld nie.

o Gemoedsversteuring (OKIN 10)

'n Vergelyking van die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee

groepe toon 'n verskil van 0,90 ten opsigte van hierdie subvéld. Dogters uit geskeide

gesinne teken hoër tellings aan as dogters uit intakte gesinne. Dit beteken dat hulle

meer simptome van gemoedsversteurings aangeteken het as dogters uit intakte ge-

sinne.

Verdere waarde kan aan die verskil tussen hierdie twee groepe geheg word, aange-

sien die p-waarde beduidend is (0,01). Dit beteken dus dat dogters uit geskeide ge-

sinne en dié uit intakte gesinne statisties beduidend van mekaar verskil. Wanneer die

d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidendheid in terme

van praktiese beduidendheid van klein effek, naamlik 0,44. Dit beteken dat daar nie

waarde geheg kan word aan hierdie statistiese beduidendheid nie.

Gemoedsversteurings, waarvan depressie die belangrikste is, is by kinders uit geskei-

de gesinne geïdentifiseer (Van Loggerenberg & Roets, 1993; Steyn, 1989). Hierdie

bevinding is 'n aanduiding van die teenwoordigheid van meer gemoedsversteurings

by dogters uit geskeide gesinne as by dogters uit intakte gesinne.

• Omvattende ontwikkelingsversteuring (OKIN 11)

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,28) sowel as tussen die standaardafwykings (0,41). Die p-waarde van 0,16 bete-



ken dat die d-waarde nie belangrik is nie en dat dogters uit geskeide gesinne en dié

uit intakte gesinne nie van mekaar verskil nie.

• Sosiale fobie (OKIN 12)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,21, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die standaard-

afwykings toon 'n verskil van 0,32. Hierdie klein verskille lei tot 'n p-waarde van 0,17,

wat beteken dat daar geen statistiese beduidendheid of praktiese waarde voorkom

nie. Geen beduidende verskil kan daarom tussen dogters uit geskeide gesinne en dié

uit intakte gesinne aangetoon word nie.

Daar is een statisties beduidende p-waarde ten opsigte van 'n subveld van die gedrag-

simptomatologie vraelys gevind (OKIN 10 - gemoedsversteurings). Volgens die d-

waarde het dit egter nie praktiese waarde aangedui nie en daarom is daar nie genoeg-

same statistiese getuienis om die alternatiewe hipotese te oorweeg nie. Die nuIhipo-

tese ten opsigte van gedragsimptomatologie moet hier gehandhaaf word, naamlik dat

daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van gedragsimptomatologie tussen dog-

ters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne nie.

240



5.3.5.5 Gevolgtrekking ten opsigte van oorkoepelende hipotese B 4

Een statisties beduidende verskil is ten opsigte van 'n subveld van die selfkonsep-

sowel as by lokus van kontrolevraelys aangeteken. Die d-waardes was van klein ef-

fek. Op die sosiale-ondersteuningsvraelys is 'n statisties beduidende verskil by die

subveld ten opsigte van ondersteuning deur die portuurgroep aangeteken, maar met

klein praktiese waarde. Dit was ook die geval by 'n subveld van die gedragsimpto-

matologievraelys (OKIN 10), maar hierdie verskille regverdig nie dat die alternatiewe

hipotese aanvaar word nie. Die nulhipotese word dus gehandhaaf:

Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele komponente van psigo-

logiese funksionering tussen dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte

gesinne nie.

5.3.6 Resultate ten opsigte van enkele komponente van psigologiese funksio-

nering van kinders uit twee ouderdomsgroepe uit geskeide gesinne

(hipotese C 1)

Die volgende oorkoepelende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen kinders uit geskeide gesinne na ge-

lang van ouderdom nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van die psigologiese funksionering van kinders uit geskeide gesinne

na gelang van ouderdom.

Kinders uit intakte gesinne is volgens hulle ouderdomme in twee groepe verdeel

en 9-1O-jarige kinders is vergelyk met 11-13-jarige kinders.

Die meer spesifieke hipoteses ten opsigte van die besondere komponente wat onder-

soek word en die bevindinge ten opsigte daarvan word vervolgens aangebied.
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Veranderlikes 9-10-jariges 11-13-jariges
Verskil t p d

x s x s
PHCT 52,54 13,36 54,02 12,30 -1,47 0,53 0,59 0,11
PHC1 12,16 2,89 11,43 3,23 0,73 1,11 0,26 0,14
PHC2 11,67 2,59 11,78 2,98 -0,11 0,17 0,86 0,03
PHC3 7,86 3,10 8,58 2,89 -0,72 1,09 0,27 0,24
PHC4 8,35 3,63 8,21 3,02 0,14 0,19 0,85 0,04
PHC5 6,91 2,60 7,14 2,79 -0,23 0,50 0,70 0,08
PHC6 7,40 2,61 7,90 2,30 0,50 0,93 0,36 0,20• ..

statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
PHCT: Totaaltelling
PHC2: Intellektuele en skoolstatus
PHC4: Angs
PHC6: Geluk en tevredenheid
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

PHC1: Gedrag
PHC3: Fisieke voorkoms en karaktertrekke
PHC5: Gewildheid

5.3.6.1 Resultate ten opsigte van die selfkonsep van kinders uit twee

ouderdomsgroepe uit geskeide gesinne (hipotese C 1_1)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep tus-

sen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkon-

sep tussen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

21 hieronder saamgevat.

TABEL 21: Verskille tussen 9-10-jariges en 11-13-jariges uit geskeide gesinne ten
opsigte van selfkonsep
Hotelling P: F(6; 79) = 1,02 (p = 0,41)

t t-telling
d: d-waarde

Hotelling T": Die p-waarde van 0,41 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid ten opsigte van die subvelde (PHC 1 tot PHC 6) voorgekom het nie.

Vervolgens sal elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding

van die t-toets se resultate.
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• Totaaltelling (PHCT)

Die PHC is saamgestel uit ses subkomponente en 'n totaaltelling. Hierdie totaaltelling

word gesien as die betroubaartse subkomponente van die PHC en gee 'n aanduiding

van die funksionering van die kind se totale selfkonsep. AI 80 items van die PHC word

in die berekening van hierdie telling gebruik. Dit word daarom gesien as die betrou-

baarste telling op die PHC (Piers, 1984).

Hoewel daar net 'n klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee

groepe is, is dit opmerklik dat beide groepe se standaardafwykings groot is, wat be-

teken dat jonger en ouer kinders baie gevarieer het in hulle response. Die standaard-

afwykings verskil min van mekaar (1,06). Hierdie gegewens word gereflekteer in 'n

p-waarde van 0,59. Die d-waarde word nie vermeld nie, aangesien hier nie 'n statis-

ties beduidende verskil is tussen kinders van verskillende ouderdomsgroepe uit ge-

skeide gesinne ten opsigte van die totale selfkonsep nie.

Hierdie nie-beduidende resultaat moet positief beskou word. Die jonger kind reageer

met 'n groter mate van vrees op die impak van egskeiding. Dit is moontlik dat die kind

nie alle gebeure verstaan nie omdat sy selfkonsep nog nie voldoende gevorm is nie.

Jonger kinders kan hulself verwyt oor die egskeidingsgebeure, asof dit hulle skuld sou

wees (Pryor & Rodgers, 2001; Van Loggerenberg & Roets, 1993; Francke, 1983).

Daarom kon dit verwag word dat jonger kinders in hierdie veld swakker sal presteer.

• Gedrag (PHC1)

Die kind se vermoë om verantwoordelikheid vir sy gedrag te aanvaar is 'n belangrike

komponent van sy selfkonsep. Hierdie subskaal gee 'n aanduiding hiervan en beskryf

die wyse waarop die kind sy gedrag erken/misken (Piers, 1984).

Die klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe (0,73)

word ook by die standaardafwykings gevind (0,34). Hierdie gegewens word herlei tot
'n p-waarde van 0,26, met 'n d-waarde wat nie van belang is nie. Kinders in die twee



ouderdomsgroepe verskil dus nie van mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

Jonger kinders is meer blootgestel aan 'n gevoel van verlies en verwerping. Dit kan in

hulle gedrag manifesteer deurdat hulle byvoorbeeld weer met waarneembare skei-

dingsangssimptome reageer (Fischer, 1999; Lamb et ai., 1997; Van Loggerenberg &

Roets, 1993). Verder kan 'n kind ook skuldig voeloor die mate waarin sy gedrag 'n

bydrae gelewer het tot die egskeidingsgebeure. Geen aanduiding hiervan is in hierdie

studie gevind nie, soos afgelei kan word uit die resultaat hierbo.

o Intellektuele en skoolstatus (PHC2)
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Hierdie subskaal verskaf inligting oor die mate waarin die kind in staat is om sy aka-

demiese en intellektuele vaardighede te waardeer. Die subskaal meet ook die kind se

tevredenheid met sy skool sowel as sy toekomsverwagtings (Piers, 1984).

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes (0,11) en die stan-

daardafwykings (0,39) van die twee groepe. Die p-waarde van 0,86 is statisties on-

beduidend en maak die d-waarde irrelevant. Kinders uit geskeide gesinne verskil dus

nie beduidend van mekaar na gelang van ouderdom ten opsigte van intellektuele en

skoolstatus nie.

Soos reeds gemeld, reageer jonger kinders op traumatiese lewensgebeure deur

middel van die gedrag wat hulle openbaar. Dit is moontlik dat hulle intellektuele en

skoolstatus 'n impak kan hê op die verhoudings wat hulle by die skool handhaaf. Hulle

skoolprestasie kan uiteraard ook deur die trauma beïnvloed word (Pryor & Rodgers,

2001). Hoewel dit verwag kan word dat die jonger kind op hierdie veld swakker sal

presteer, is dit duidelik nie die geval in hierdie studie nie. Inteendeel, daar is 'n groot

mate van ooreenstemming tussen die twee groepe.

• Fisieke voorkoms en karaktertrekke (PHC3)

Hierdie subskaal gee 'n aanduiding van die bydrae van die kind se waarneming ten
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opsigte van sy fisiese kenmerke sowel as sy unieke karaktertrekke tot sy selfbeeld

(Piers, 1984).

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,72) en ook tussen die standaardafwykings (0,21) gevind. Dit lei tot 'n p-waarde van

0,27, wat beteken dat die d-waarde is nie relevant is nie. Kinders uit geskeide gesinne

verskil dus nie na gelang van ouderdom van mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

Geen literatuur kon opgespoor word waar jonger en ouer kinders uit geskeide gesinne

ten opsigte van hierdie subveld met mekaar vergelyk kon word nie.

• Angs (PHC4)

Die teenwoordigheid van emosies soos angs, bekommernis, senuweeagtigheid, te-

ruggetrokkenheid, vrees, hartseer en 'n algemene gevoel van uitsluiting kan 'n belang-

rike rol in die kind se selfkonsep speel (Piers, 1984).

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,14). Verder is daar 'n klein verskil tussen die standaardafwykings (0,61). Aange-

sien hier nie statistiese beduidendheid is nie (p = 0,85), is die d-waarde nie belangrik

nie. Kinders uit geskeide gesinne van verskillende ouderdomme verskil dus nie van

mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

Van Loggerenberg en Roets (1993) dui aan dat die jonger kind weer met skeidings-

angs kan reageer. Net so dui Pagani et al. (1997) die teenwoordigheid van angs aan.

In hierdie navorsing teken jonger kinders egter nie swakker resultate aan nie, en so 'n

bevinding behoort verwelkom te word.

• Gewildheid (PHC5)

Volgens Piers (1984) dra die kind se gewildheid by sy portuurgroep en klasmaats by

tot die vorming van 'n gesonde selfkonsep. Hierdie subskaal dui die wyse aan waarop

die kind sy portuurgroep en klasmaats beleef. Verder dui dit die kind se vermoë aan
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om vriende te maak sowel as sy belewenis van insluiting by aktiwiteite.

Beide die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe (0,23) en

tussen die standaardafwykings (0,19) is klein. Die hoë p-waarde van 0,70 beteken dat

die bevinding nie statisties beduidend is nie. Kinders uit geskeide gesinne van ver-

skillende ouderdomme verskil dus nie van mekaar ten opsigte van gewildheid nie.

Waar jonger kinders negatiewe gedrag by die skool toon, kan hulle ongewild raak by

hulle maats (sien PHC2). Hulle vermoë om vriende te maak, kan ook vanweê die

teenwoordigheid van angs afneem. Gevolglik kon verwag word dat hulle op hierdie

veld laer tellings sou aanteken. Dit is verblydend dat dit nie gebeur het nie.

o Geluk en tevredenheid (PHC6)

Die doel van hierdie subskaal is om inligting te verskaf oor die kind se geluk en tevre-

denheid met sy lewensomstandighede. Piers (1984) dui aan dat geluk en tevreden-

heid 'n belangrike komponent van die selfkonsep is.

Die rekenkundige gemiddelde vir 9-10-jariges is 7,40 en vir 11-13-jariges is 7,90, met

'n klein verskil van 0,50. Die standaardafwykings toon ook 'n klein verskil (0,31). Ge-

volglik is die p-waarde (0,36) en die praktiese effek nie van belang nie, wat beteken

dat daar nie 'n beduidende verskil is tussen jonger en ouer kinders ten opsigte van

hulle waarneming van geluk en tevredenheid nie.

Dit is verblydend dat die jonger kind nie benadeel word ten opsigte van sy belewenis

van geluk en tevredenheid nie. Daar is reeds vermeld dat die jonger kind met skei-

dingsangs en aggressie kan reageer op die skeidingsgebeure. Verder vind Rotenburg

et al. (1998) 'n verband tussen angstigheid, aggressie en sielkundige wanaanpassing.

Die bevinding van hierdie resultaat ondersteun nie hierdie navorsing nie.



Samevattend kan tot die gevolgtrekking gekom word dat geen statisties beduidende

p-waardes ten opsigte van die sewe subvelde gevind is nie. Die d-waardes kan dus

ook nie praktiese beduidendheid aandui nie, en die nulhipotese ten opsigte van die

selfkonsep moet hier gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is

ten opsigte van selfkonsep tussen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouder-

dom nie.

5.3.6.2 Resultate ten opsigte van die lokus van kontrole van kinders uit twee

ouderdomsgroepe uit geskeide gesinne (hipotese C 1.2)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van lokus van

kontrole tussen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

22 hieronder saamgevat.

TABEL 22: Verskille tussen 9-1O-jariges en 11-13-jariges uit geskeide gesinne ten
opsigte van lokus van kontrole

Veranderlikes 9-10-jariges 11-13-jariges
Verskil t p dx s x s

LOKE 18,12 4,06 19,19 4,39 -1,07 1,12 0,26 0,25• ..
statisties beduidend

•• statisties beduidend en prakties beduidend
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hier is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(1,07) sowel as in die standaardafwykings (0,33). Hierdie gegewens lei tot 'n

p-waarde van 0,26. Die d-waarde het nie betekenis nie, omdat hier nie statistiese be-

duidendheid is nie. Kinders uit geskeide gesinne verskil dus nie van mekaar na ge-

lang van hulle ouderdom ten opsigte van lokus van kontrole nie.

247



Die jonger kind kan met vrees reageer op die egskeidingsgebeure. Die konflik tussen

ouers sowel as die afwesigheid van een of beide ouers kan daartoe lei dat die kind se

sekuriteitsbelewenis ten opsigte van versorgingsfigure verswak, wat vir die kind baie

bedreigend kan wees. Indien dit boonop gepaard gaan met verhuising en 'n verlies

aan 'n bekende omgewing, skool, maats, sportspanne en sosiale betrokkenheid, kan

die vreeservaring vir die kind net soveel groter raak -(Van Loggerenberg & Roets,

1993; Francke, 1983). Hierdie vrees sal neig na 'n eksternalisering van die jonger kind

se lokus van kontrole. Die bevinding van hierdie studie ondersteun egter nie vorige

navorsing nie.

Ten opsigte van lokus van kontrole is hier nie 'n statisties beduidende p-waarde nie en

daarom kan die alternatiewe hipotese nie oorweeg word nie. Die nulhipotese moet ten

opsigte van lokus van kontrole gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende

verskil is ten opsigte van lokus van kontrole tussen kinders uit geskeide gesinne na

gelang van ouderdom nie.

5.3.6.3 Resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning van kinders uit twee

ouderdomsgroepe uit geskeide gesinne (hipotese C 1.3)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale onder-

steuning tussen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van sosiale

dersteuning tussen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

23 hieronder saamgevat.
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TABEL 23: Verskille tussen 9-10-jariges en 11-13-jariges uit geskeide gesinne ten
opsigte van sosiale ondersteuning
Hotelling T": F (3; 33) = 0,55 (p == 0,64)

Veranderlikes 9-10-jariges 11-13-jariges
Verskil t p d

x s x s
SOST 163,26 21,08 158,17 14,59 5,09 0,86 0,39 0,28
SOS 1 74,69 11,02 71,72 9,17 2,97 0,89 0,37 0,29
SOS 2 49,47 8,56 49,66 6,96 -0,19 0,08 0,94 0,02
SOS3 39,10 7,17 36,77 7,30 2,33 0,98 0,33 0,32

• ..
statisties beduidend

•• statisties beduidend en prakties beduidend
SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep
SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers
SOS T: Persepsie van totale ondersteuning
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hotelling T": Die p-waarde van 0,64 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid by die subvelde (SOS 1 tot SOS 3) voorgekom het nie. Vervolgens sal

elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die t-toets

se resultate.

• SOS T: Persepsie van totale ondersteuning

Die rekenkundige gemiddelde vir 9-10-jariges is 163,26 en vir 11-13-jariges 158,17.

Daar is 'n verskil tussen die twee groepe van 5,09, terwyl die standaardafwykings 'n

groot verskil van 6,49 toon. Die opvallende groot standaardafwyking by 9-10-jarige

kinders dui aan dat hulle baie gevarieer het in hulle response. Die p-waarde van 0,39

beteken dat daar geen statistiese beduidendheid is nie en gevolglik moet die nuIhipo-

tese aanvaar word, naamlik dat daar geen beduidende verskil ten opsigte van ouder-

dom is tussen kinders uit geskeide gesinne nie.

Alhoewel dit aanvaar word dat jonger kinders afhankliker is van sosiale ondersteuning

as ouer kinders (Gold & Bacigalupe, 1998; Perry & Bussey, 1984) toon die resultaat

van hierdie navorsing dat dit nie die geval is nie.
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• SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe toon 'n verskil van 2,97, met 'n

soortgelyke verskil ten opsigte van die standaardafwykings, naamlik 1,85. Die

p-waarde van 0,37 beteken dat daar nie statistiese beduidendheid is nie, met ander

woorde dat 9-1O-jarige kinders nie beduidend van 11-13-jarige kinders verskil ten op-

sigte van hulle persepsies van ondersteuning deur die portuurgroep nie.

Bestaande literatuur wys wel op 'n moontlike verskil ten opsigte van hierdie subskaal.

Etlike bronne dui aan dat sosialisering progressief toeneem soos wat die kind ouer

word (Gold & Bacigalupe, 1998; Perry & Bussey, 1984). Daar kan dus aanvaar word

dat die ouer kind dit tot 'n groter mate negatief sal beleef indien kontak met sy por-

tuurgroep deur die egskeiding van sy ouers geraak word.

o SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
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Daar is slegs 'n geringe verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee

groepe, naamlik 0,19. Insgelyks is die verskil tussen die standaardafwykings klein

(1,60). Die p-waarde van 0,94 beteken dat daar geen statistiese beduidendheid is nie

en gevolglik moet die nulhipotese aanvaar word. Volgens hierdie inligting is daar nie

'n beduidende verskil tussen jonger en ouer kinders uit geskeide gesinne ten opsigte

van hulle belewenis van ondersteuning deur die ouers nie.

Jonger kinders is meer afhanklik van die ondersteuning wat beide ouerfigure hulle kan

gee (Hartrup, 1992). Gevolglik kan verwag word dat jonger kinders op hierdie

subskaal aanduidings van disfunksionering sou gee. Die resultaat is positief,

aangesien daar nie 'n beduidende verskil tussen die groepe bestaan nie.

• SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 2,33 en die

standaardafwykings verskil slegs 0,13. Vanuit hierdie gegewens is die p-waarde van



0,33 bereken, waarvolgens daar nie 'n beduidende verskil tussen jonger en ouer kin-

ders uit geskeide gesinne is ten opsigte van hulle persepsie van ondersteuning deur

onderwysers nie.

Geen inligting was beskikbaar om hierdie subskaal mee te vergelyk nie. Die ver-

moede bestaan egter dat die jonger kind verlies aan ondersteuning deur die onder-

wyser meer intens sal ervaar, na aanleiding van die behoeftes van sy spesifieke ont-

wikkelingstadia.

Die resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning het geen statisties beduidende

p-waardes gevind nie. Die alternatiewe hipotese kan dus nie oorweeg word nie, en die

nulhipotese ten opsigte van sosiale ondersteuning moet gehandhaaf word, naamlik

dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van sosiale ondersteuning tussen

kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom nie.

5.3.6.4 Resultate ten opsigte van gedragsimptomatologie van kinders uit

twee ouderdomsgroepe uit geskeide gesinne (hipotese C 1.4)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil tussen die gedragsimpto-

matologie van kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

24 hieronder saamgevat.
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TABEL 24: Verskille tussen 9-10-jariges en 11-13-jariges uit geskeide gesinne ten
opsigte van gedragsimptomatalogie
Hotelling T': F(14;31) = 1,65 (p=0,11)

Veranderlikes 9-10-jariges 11-13-jariges

x s x s Verskil t p d
OKIN 1 2,96 3,21 2,37 3,64 0,59 0,74 0,46 0,17
OKIN 2 1,06 1,89 1,06 1,83 ° ° 1,00 °OKIN 3 0,40 0,85 0,42 0,91 -0,02 0,11 0,91 0,02
OKIN4 0,93 1,28 0,42 0,89 0,51 1,90 0,06 0,48
OKIN5 0,56 0,50 0,35 0,48 0,21 1,81 0,07 0,43
OKIN 6 0,53 0,77 0,46 0,72 0,07 0,37 0,70 0,08
OKIN 7 0,23 0,43 0,27 0,45 -0,04 0,44 0,66 0,09
OKIN8 0,60 0,77 0,26 0,49 0,34 2,10 0,04' 0,54"
OKIN9 0,10 0,30 0,08 0,35 0,02 0,14 0,88 0,03
OKIN 10 2,56 2,45 1,97 2,20 0,59 1,06 2,29 0,25
OKIN 11 0,50 1,25 0,55 1,07 -0,05 0,20 0,84 0,04
OKIN 12 0,76 0,89 0,57 0,91 0,19 0,89 0,37 0,20
• . .statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
OKIN 1: ATHV OKIN 2: Opponerend-uittartende versteuring
OKIN 3: Gedragsversteuring OKIN 4: Veralgemeende angsversteuring
OKIN 5: Spesifieke fobie OKIN 6: Obsessief-kompulsiewe versteuring
OKIN 7: Posttraumatiese stresversteuring OKIN 8: Spiertrekkingsversteuring
OKIN 9: Skisofrenie OKIN 10: Gemoedsversteuring
OKIN 11: Omvattende ontwikkelingsversteuring OKIN 12: Sosiale fobie
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hotelling T2: Die p-waarde van 0,11 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid by die subvelde (OKIN 1 tot OKIN 12) voorgekom het nie. Vervolgens

sal elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die

t-toets se resultate.
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• ATHV (OKIN 1)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,59, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die p-waarde van.

0,46 beteken dat daar geen statisties beduidende verskil tussen hierdie twee groepe

gerapporteer kan word nie. Die d-waarde hoef dus nie gerapporteer te word nie.



Kauffman (1997) dui aan dat aandagtekort/hiperaktiwiteit op 'n vroeë ouderdom by

kinders geïdentifiseer kan word. Dit is dus opmerklik dat kinders nie hier van mekaar

verskil ten opsigte van ouderdom nie. Daar kon verwag word dat 9-10-jarige kinders

aanduidings kon gee van simptome van ATHV, maar dit blyk nie hier die geval te wees

nie.

• Opponerend-uittartende versteuring (OKIN 2)

Dit is opmerklik dat die twee groepe op hierdie subveld baie min van mekaar verskil.

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe is dieselfde (1,06). 'n Klein

verskil tussen die standaardafwykings (0,06) word ook opgemerk. Die resultate lei tot

'n hoë p-waarde van 1,00. Die d-waarde is dus nie van belang nie, aangesien hier

geen statistiese beduidendheid is nie. Dit is van belang om te let op hierdie hoë

p-waarde, aangesien dit die hoogste p-waarde van die navorsing was. Dit sou dus

moontlik wees om te sê dat 9-10-jarige kinders en 11-13-jarige kinders uit geskeide

gesinne glad nie van mekaar verskil ten opsigte van opponerend-uittartende gedrag

wat deur die ouers waargeneem is nie.
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• Gedragsversteuring (OKIN 3)

Die rekenkundige gemiddeld van 9-10-jarige kinders is 0,40 en van 11-13-jarige

kinders 0,42. Daar is dus 'n klein verskil (0,02), terwyl die standaardafwykings 'n

soortgelyke klein verskil toon (0,06). Die p-waarde van 0,91 beteken dat daar geen

statistiese beduidendheid is nie. Dus is die d-waarde ook nie van belang nie. Volgens

hierdie inligting is daar nie 'n beduidende verskil tussen 9-10-jarige en 11-13-jarige

kinders uit geskeide gesinne met verwysing na gedragsverteurings nie.

Omdat Kauffman (1997) bevind dat gedragsversteurings op 'n vroeë stadium by

kinders geïdentifiseer kan word is dit des te meer opmerklik dat kinders in hierdie

studie nie van mekaar verskil ten opsigte van ouderdom nie. Volgens Kauffman

(1997) is dit dus verwag dat 9- 10-jarige kinders aanduidings kon gee van die

teenwoordigheid van gedragsversteurings.



e Veralgemeende angsversteuring (OKIN 4)

Daar is 'n klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,51) sowel as in die standaardafwykings (0,39). Die p-waarde neig na 'n beduidende

telling (0,06). Die d-waarde is dus nie van soveel waarde dat dit gerapporteer hoef te

word nie. Seuns en dogters van geskeide gesinne verskil dus nie van mekaar ten

opsigte van hierdie veld nie.

Die jonger kind kan reageer met angstigheid oor die egskeidingsgebeure. Hy assosi-

eer sy primêre versorgers met 'n sekuriteitsbelewenis. Daarom kan die verdwyning

van een figuur hierdie belewenis van sekuriteit in duie laat stort. Indien dit verder ge-

koppel word met die verlies van 'n bekende omgewing, skool, maats, sportspanne en

sosiale betrokkenheid word die vreeservaring vir die kind net soveel groter (Francke,

1983). Van Loggerenberg en Roets (1993) verwys daarna dat skeidingsangs dan

weer kan voorkom. Teen hierdie agtergrond is dit positief dat hier geen beduidende

verskille is nie. Dit beteken dat jonger kinders in hierdie ondersoekgroep in staat was

om hulle angs te hanteer.

• Spesifieke fobie (OKIN 5)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,21, terwyl

die standaardafwykings 'n klein verskil van 0,02 toon. Die p-waarde van 0,07 beteken

dat daar geen statistiese beduidendheid is nie. Volgens hierdie inligting is daar dus

nie 'n beduidende verskil tussen 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide ge-

sinne ten opsigte van spesifieke fobieë nie.

Jonger kinders rapporteer meer met vrese (Berk, 2004) as ouer kinders. Die impak

van egskeiding kan angstigheid by die kind bevorder en daarom kan dit verwag word

dat die jonger kind kan reageer met fobieë, soos byvoorbeeld nagvrese. Dit is positief

dat dit in hierdie studie nie die geval is nie.
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• Obsessief-kompulsiewe versteuring (OKIN 6)

Wanneer die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met mekaar vergelyk

word, is die verskil klein (0,07). Dieselfde klein verskil kom ook in die standaardafwy-

kings (0,05) voor. Die gevolg is 'n p-waarde van 0,70, wat dit onnodig maak om die

d-waarde te rapporteer. 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit geskeide gesinne ver-

skil naamlik nie van mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

Cl Posttraumatiese stresversteuring (OKIN 7)

Die twee groepe se rekenkundige gemiddeldes verskil met 0,04, en 'n klein verskil

word ook tussen die standaardafwykings opgemerk(0,02). Gevolglik is die p-waarde

0,66 en die d-waarde nie funksioneel nie. 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit

geskeide gesinne verskil dus nie van mekaar ten opsigte van simptome van posttrau-

matiese stresversteuring wat hulle ouers vermeld het nie.

o Spiertrekkingsversteuring (OKIN 8)
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lndien die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met

mekaar vergelyk word, is dit duidelik dat daar 'n verskil van 0,34 bestaan ten opsigte

van hierdie subveld. 9-10-jarige kinders vertoon hoër tellings as 11-13-jarige kinders

uit geskeide gesinne. Die standaardafwykings toon verder 'n verskil van 0,28.

Verdere waarde kan aan die verskil tussen hierdie twee groepe geheg word, aan-

gesien die p-waarde statisties beduidend is. Op grond van hierdie p-waarde kan dan

aangeneem word dat die twee groepe statisties beduidend van mekaar verskil.

Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidend-

heid in terme van praktiese beduidendheid van medium effek, naamlik 0,54, wat be-

teken dat daar waarde geheg kan word aan hierdie statistiese beduidendheid.

Die feit dat jonger kinders beduidend hoër tellings aanteken ten opsigte van spiertrek-

kingsimptome dui aan dat spiertrekkings vroeg in die lewe van 'n kind waargeneem en



aangespreek kan word. Ouer kinders het hier beduidend laer tellings behaal. Verder

suggereer dit dat jonger kinders hulle spanning kan somatiseer deurdat hulle spier-

trekkingversteuringsimptome toon.

• Skisofrenie (OKIN 9)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe is 0,02 en die

verskil tussen die standaardafwykings 0,05. Die berekende p-waarde is 0,88 en d-

waarde is nie van belang nie. 9-10-jarige kinders verskil dus nie van 11-13-jarige kin-

ders ten opsigte van hierdie veld nie.

• Gemoedsversteurig (OKIN 10)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,59, terwyl

die standaardafwykings ook 'n klein verskil van 0,25 toon. Die p-waarde toon nie sta-

tistiese beduidendheid is nie, waaruit afgelei word dat daar volgens hierdie inligting nie

'n beduidende verskil is tussen jonger en ouer kinders uit geskeide gesinne ten opsig-

te van gemoedsversteurings nie.

Dit is opmerklik dat hoewel daar 'n beduidende verskil is ten opsigte van spiertrek-

kings, daar nie ten opsigte van die subveld van gemoedsversteuring 'n beduidende

verskil is nie. Hierdie aspek kan 'n aanduiding daarvan wees dat kinders in 'n groter

mate met angsgebaseerde simptome as met depressie op die impak van egskeiding

reageer.
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• Omvattende ontwikkelingsversteuring (OKIN 11)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,05, wat 'n

aanduiding is daarvan dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die

standaardafwyking verskilook baie min (0,27). Dit lei daartoe dat daar nie statistiese

beduidendheid voorkom nie (p = 0,84) en ook nie praktiese waarde nie. Die afleiding

wat gemaak word is dat jonger en ouer.kinders uit geskeide gesinne nie beduidend-



heid verskil ten opsigte van hierdie veld nie.

• Sosiale fobie (OKIN 12)

Die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal verskil net met 0,19, wat 'n aan-

duiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Voorts is die verskil

tussen die standaardafwykings baie klein (0,02). 'n Onbeduidende p-waarde van 0,37

met geen praktiese waarde nie is ook bereken. Die twee groepe het dus nie bedui-

dend verskil ten opsigte van hierdie subveld nie.

Daar is een statisties beduidende p-waarde ten opsigte van 'n subveld van die

gedragsimptomatologie vraelys gevind. Hoewel hierdie telling praktiese beduidend-

heid aandui, regverdig dit nie die oorweging van die oorkoepelende alternatiewe

hipotese nie. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van gedragsimptomatologie,

met uitsondering van OKIN 8 (spiertrekkingsversteuring), hier gehandhaaf word,

naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van gedragsimptomatologie

tussen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom nie.

5.3.6.5 Gevolgtrekking ten opsigte van oorkoepelende hipotese C 1

Geen statisties beduidende verskille het voorgekom ten opsigte van die subvelde van

die selfkonsep- en lokus van kontrolevraelyste nie. Net so het die subvelde van die

sosiale- ondersteuningsvraelys geen statisties beduidende verskille opgelewer nie.

Een subveld van die gedragsimptomatologievraelys het 'n statisties beduidende resul-

taat van matige effek gelewer. Hierdie resultate is nie voldoende om die alternatiewe

hipotese te oorweeg nie. Die nulhipotese (met die uitsondering van die subveld OKIN

8 op die gedragsimptomatologievraelys) moet dus gehandhaaf word: Daar is nie 'n

beduidende verskil ten opsigte van enkele komponente van psigologiese funk-

sionering tussen kinders uit geskeide gesinne na gelang van ouderdom nie.
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5.3.7 Resultate ten opsigte van enkele komponente van psigologiese funk-

sionering van kinders uit twee ouderdomsgroepe uit intakte gesinne
(hipotese C 2)

Kinders uit intakte gesinne is volgens hulle ouderdomme in twee groepe verdeel, en

9-1a-jarige kinders sal vergelyk word met 11-13-jarige kinders.

Die volgende oorkoepelende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kompo-

nente van psigologiese funksionering tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders
uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering van 9-1a-jarige en 11-13-jarige kin-
ders uit intakte gesinne.

5.3.7.1 Resultate ten opsigte van die selfkonsep van kinders uit twee

ouderdomsgroepe uit intakte gesinne (hipotese C2.1)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van selfkonsep

tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van self-

konsep tussen 9-1a-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel
25 hieronder saamgevat.
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TABEL 25: Verskille tussen 9-10-jariges en 11 -13-jariges uit intakte gesinne ten
opsigte van selfkonsep
Hotelling T": F(6; 820) = 1,35(p=0,23)

Veranderlikes 9-10-jariges 11-13-jariges
Verskil t p dx s x s

PHCT 57,14 11,72 56,81 13,65 0,33 0,37 0,70 0,002
PHC1 12,30 2,81 12,14 3,17 0,16 0,74 0,46 0,05
PHC2 12,56 3,34 12,29 3,55 0,27 1,11 0,26 0,08
PHC3 8,63 2,60 8,77 2,75 -0,14 0,74 0,46 0,04
PHC4 9,33 2,91 9,18 3,10 0,15 0,69 0,49 0,05
PHC5 7,59 2,42 7,79 2,54 -0,20 1,11 0,26 0,08
PHC6 7,98 1,81 8,01 2,02 -0,03 0,24 0,81 0,02..
• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
PHCT: Totaaltelling
PHC2: Intellektuele en skoolstatus
PHC4: Angs
PHC6: Geluk en tevredenheid
x : gemiddelde telling
p: p-waarde

PHC 1: Gedrag
PHC3: Fisieke voorkoms en karaktertrekke
PHC5: Populariteit

t: Helling
d: d-waarde

Hotelling T': Die p-waarde van 0,23 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid by die subvelde (PHC1 tot PHC6) voorgekom het nie. Vervolgens sal

elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die t-toets

se resultate.
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• Totaaltelling (PHCT)

Dit is belangrik om 'n aanduiding te verkry van die kind se funksionering van sy totale

selfkonsep. Hierdie telling (PHCT) gee 'n aanduiding van die totale selfkonsep van die

kind. Die somtotaal van al 80 items van die PHC word gebruik in die berekening van

die resultaat; daarom word hierdie subveld as die betroubaarste telling op die PHC

gesien (Piers, 1984).

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe verskil met slegs 0,33, en die.

verskil tussen die standaardafwykings is ewe klein (0,33). Die p-waarde van 0,70

beteken dus dat die d-waarde nie relevant is nie: kinders van intakte gesinne verskil

nie van mekaar met verwysing na ouderdom ten opsigte van hierdie veld nie.



• Gedrag (PHC1)

Dit is belangrik om 'n indruk te verkry van die mate waarin die kind in staat is om syeie

gedrag waar te neem, en inligting oor die wyse waarop die kind bewus is van pro-

bleemgedrag en sy gewilligheid om dit-aan te spreek word deur hierdie subskaal ver-

skaf (Piers, 1984).

Die verskil tussen die twee groepe se rekenkundige gemiddeldes is onderskeidelik

0,16 en 0, 36 vir die standaardafwykings. Die p-waarde van 0,46 wat bereken is lei

daartoe dat die d-waarde nie relevant is nie, met die implikasie dat kinders van intakte

gesinne nie van mekaar verskil ten opsigte van hierdie veld nie.

o Intellektuele en skoolstatus (PHC2)

Hierdie subskaal weerspieël die mate waarin die kind tevrede is met sy skool en sy

toekomsverwagtings wat hy het. Die kind se waardering van sy intellektuele en

akademiese vaardighede word in hierdie subskaal aangetoon (Piers, 1984).
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Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe is 0,27. 'n Klein

verskil word ook opgemerk in die standaardafwykings (0,21). Gevolglik is die p-

waarde 0,26, wat beteken dat die d-waarde nie relevant is nie. Kinders van intakte

gesinne verskil dus nie van mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

• Fisieke voorkoms en karaktertrekke (PHC3)

Die kind se waarneming van sy fisieke kenmerke, sowel as sy unieke karaktertrekke is

'n belangrike komponent van sy selfbeeld. Hierdie subskaal gee 'n aanduiding hiervan

(Piers, 1984).

Die twee groepe se rekenkundige gemiddeldes verskil met 0,14 en die standaardaf-

wykings met 0,15. Dit lei tot 'n p-waarde van 0,46, en 'n gevolglike irrelevante

d-waarde. Kinders uit intakte gesinne verskil dus nie in terme van ouderdom van me-

kaar ten opsigte van hierdie veld nie.



• Angs (PHC4)

Hierdie subskaal dui angs aan, maar is ook 'n versamelnaam vir etlike ander emosies,

soos bekommernis, senuweeagtigheid, teruggetrokkenheid, vrees, hartseer en 'n al-

gemene gevoel van uitsluiting (Piers, 1984).

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,15) sowel as in die standaardafwykings (0,19). Gevolglik is die p-waarde (0,49)

nie-beduidend en is die d-waarde nie van belang nie. Die afleiding word gemaak dat

kinders van verskillende ouderdomme uit intakte gesinne nie van mekaar verskil ten

opsigte van hierdie veld nie.

o Gewildheid (PHCS)

In die vorming van 'n gesonde selfkonsep speel die kind se belewing van sy ge-

wildheid by sy portuurgroep en klasmaats 'n belangrike rol. Hierdie subskaal dui die

kind se vermoë aan om vriende te maak sowel as sy belewenis van insluiting by akti-

witeite (Piers, 1984).
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'n Klein verskil word in die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe (0,20) op-

gemerk. Die klein verskil kom ook voor in die standaardafwykings (0,12). Dit lei tot 'n

p-waarde van 0,26. Die d-waarde is dus nie relevant nie, aangesien hier nie statis-

tiese beduidendheid is nie. Kinders uit geskeide gesinne met verskillende ouderdom-

me verskil hiervolgens nie van mekaar ten opsigte van hierdie subveld nie.

• Geluk en tevredenheid (PHC6)

Piers (1984) is van mening dat die belewenis van lewensgeluk en -tevredenheid van

die kind belangrik is vir sy selfkonsep. Hierdie subskaal dui die mate aan waarin die

kind gelukkig en tevrede is met sy lewensomstandighede. Lae tellings dui aan dat 'n

kind ontevrede is en sy selfwaarde negatief beleef.



Die verskil tussen die twee groepe se rekenkundige gemiddeldes is 0,03 en 0,21 in die

standaardafwykings. Hierdie gegewens lei tot 'n p-waarde van 0,81 en 'n irrelevante

d-waarde. Kinders van verskillende ouderdomme uit intakte gesinne verskil dus nie

van mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

Samevattend kan aangedui word dat geen statisties beduidende p-waardes ten

opsigte van die sewe subvelde gevind is nie en dat die d-waardes gevolglik ook nie

prakties beduidend is nie. Die nulhipotese ten opsigte van die selfkonsep moet daar-

om hier gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte

van selfkonsep tussen 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

5.3.7.2 Resultate ten opsigte van die lokus van kontrole van kinders uit twee

ouderdomsgroepe uit intakte gesinne (hipotese C2.2)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van die lokus van

kontrole tussen 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil tussen die lokus van kon-

trole van 9 - 10- jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

26 hieronder saamgevat.

TABEL 26: Verskille tussen 9-1O-jariges en 11 -13-jariges uit intakte gesinne ten
opsigte van lokus van kontrole

Veranderlikes 9-10-jariges 11-13-jariges
Verskil t p d

'i s i s
LOKE 18,33 4,11 17,08 4,08 1,25 4,12 <0,0001" 0,31• . .

stansties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde
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Ten opsigte van die rekenkundige gemiddeld word aangetoon dat kinders uit intakte

gesinne met mekaar verskil ten opsigte van ouderdom. Jonger kinders teken hoër tel-

lings aan, wat dui op 'n eksterne lokus van kontrole. Die p-waarde van kleiner as

0,0001 beteken dat kennis geneem kan word van hierdie verskil. Kinders uit intakte

gesinne verskil dus statisties beduidend van mekaar ten opsigte van hulle lokus van

kontrole wanneer ouderdom in ag geneem word.

Die d-waarde dui 'n klein effek in terme van praktiese beduidendheid aan, wat beteken

dat die statistiese beduidendheid nie praktiese waarde het nie.

Dit is opmerklik dat daar by afdeling 5.3.6.2 (hipotese C 1.2) nie 'n statisties beduiden-

de verskil bevind is by jonger kinders uit geskeide gesinne nie. Ten opsigte van hier-

die subveld (lokus van kontrole) kom daar egter wel 'n statisties beduidende verskil by

jonger kinders uit intakte gesinne voor. 'n Mens sou die vraag kon beredeneer of eg-

skeiding 'n dempende effek het by jonger kinders wat deur egskeiding geraak word.

Die neiging tot 'n eksterne lokus van kontrole hier sou verklaar kon word deur die

verskynsel dat jonger kinders meer in aanraking kom met nuwe omgewings en die

hantering van nuwe omgewingseise en dat hulle derhalwe op 'n natuurlike wyse in

hulle nuwe omgewing begin belangstel (Eccles et a/., 1998; Jonassen & Grabowski,

1993).

Hoewel hier ten opsigte van lokus van kontrole 'n statistiese beduidende p-waarde is,

kan die alternatiewe hipotese nie oorweeg word nie, aangesien die d-waarde te klein

is. Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van lokus van kontrole gehandhaaf

word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van lokus van kontrole

tussen 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

5.3.7.3 Resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning van kinders uit twee

ouderdomsgroepe uit intakte gesinne (hipotese C 2.3)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende everskil ten opsigte van sosiale onder-

263



steuning tussen 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil tussen die sosiale onder-

steuning van 9-1 O-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne.

Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

27 hieronder saamgevat.

TABEL 27: Verskille tussen 9-10-jariges en 11 -13-jariges uit intakte gesinne ten
opsigte van sosiale ondersteuning
Hotelling T': F (3; 511) = 2,29 (p = 0,07)

Veranderlikes 9-10-jariges 11-13-jariges
Verskil t p d

i s i s
SOST 158,70 20,60 157,37 20,68 1,33 0,70 0,48 0,06
SOS 1 70,29 10,84 70,32 11,46 -0,03 0,04 0,97 0,003
SOS2 50,36 7,87 50,59 7,10 -0,23 0,33 0,74 0,03
SOS3 37,78 7,27 36,33 7,00 1,45 2,15 0,03" 0,20

• statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep
SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers
SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers
SOS T: Persepsie van totale ondersteuning
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hotelling T': Die p-waarde van 0,07 impliseer dat daar in geheel nie statistiese

beduidendheid by die subvelde (5051 tot SOS 3) voorgekom het nie. Vervolgens sal

elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die t-toets

se resultate.

• SOS T: Persepsie van totale ondersteuning

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 1,33, terwyl

die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,08) is. Die p-waarde van 0,48 bete-.

ken dat daar geen statistiese beduidendheid is nie. Volgens hierdie inligting is daar

dus nie 'n beduidende verskil tussen kinders uit intakte gesinne nie.

Soos reeds vermeld by die vorige subvelde, sou verwag kon word dat die jonger kind
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meer afhanklik is van sosiale ondersteuning as die ouer kind, as gevolg van die spe-

sifieke aard van sy ontwikkelingsfase. Omdat jonger kinders se ondersteuningsnet-

werke ook nog nie goed gevorm is nie sal hulle meer bewus wees van veranderinge

wat kan plaasvind (Coble et ai., 1996; Garbarino, 1992). Jonger kinders is meer as

ouer kinders afhanklik van ondersteuningsnetwerke en sal daarom makliker sensitief

daarop reageer.

• SOS 1: Persepsie van ondersteuning deur die portuurgroep

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe toon 'n baie klein verskil (0,03)

aan, terwyl die standaardafwykings soortgelyk (verskil 0,62) is. Die p-waarde van 0,97

beteken dat daar nie statistiese beduidendheid is nie.

Die baie klein verskil tussen die twee groepe impliseer dat jonger en ouer kinders in

hulle middelkinderjare soortgelyk respondeer ten opsigte van ondersteuning deur die

portuurgroep. Die verskil in tellings tussen die twee groepe kan daaraan toegeskryf

word dat die ouer groep kinders meer begin om buite die gesin te sosialiseer as die

jonger kinders. Ouer kinders is aan meer skool- en portuurgroepaktiwiteite blootge-

stel, wat die geleentheid skep van vriendskappe buite die gesin (Coble et ai., 1996).

• SOS 2: Persepsie van ondersteuning deur die ouers

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe toon min verskil (0,23), terwyl die

standaardafwykings 'n verskil van 0,77 toon. Die p-waarde van 0,74 beteken egter dat

daar geen statistiese beduidendheid is nie, en dat daar dus nie 'n beduidende verskil

is tussen jonger en ouer kinders uit intakte gesinne nie.

Jonger kinders is meer aangewese op die ondersteuning van hulle ouers in vergely-

king met ouer kinders wat begin om ook met portuurgroepe buite die gesin te sosiali-

seer (Coble et ai., 1996). Gevolglik kan aanvaar word dat jonger kinders op hierdie

subveld swakker sou presteer.
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• SOS 3: Persepsie van ondersteuning deur die onderwysers

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe toon 'n verskil van 1.45, terwyl die

standaardafwykings ook verskil, hoewel met slegs 0,27. Die p-waarde van 0,03 bete-

ken dat daar 'n statisties beduidende verskil is tussen 9-10-jarige en 11-13-jarige

kinders uit intakte gesinne. Omdat die d-waarde net 0,20 is, kan daar egter nie verde-

re waarde aan hierdie verskil geheg word nie. Volgens hierdie inligting is daar dus nie

'n beduidende verskil tussen kinders van verskillende ouderdomme uit intakte gesinne

nie.

Hierdie resultaat korreleer met die aanname dat jonger kinders nouer bande met hulle

onderwysers handhaaf, omdat die onderwyser as een van die min sekuriteitsfigure

buite die gesin funksioneer. Soos wat kinders ouer word, brei hulle belewenis van se-

kuriteitsisteme uit. Gevolglik is hulle nie so aangewese op ondersteuning deur die on-

derwyser nie (Gold & Bacigalupe, 1998).

Die resultate ten opsigte van sosiale ondersteuning het een statisties beduidende

p-waarde opgelewer. Die d-waarde van hierdie subveld toon klein praktiese waarde

aan. Die alternatiewe hipotese kan dus nie oorweeg word nie en die nulhipotese moet

ten opsigte van sosiale ondersteuning gehandhaaf word, naamlik dat daar nie 'n

beduidende verskil is ten opsigte van sosiale ondersteuning tussen 9-10-jarige en

11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

5.3.7.4 Resultate ten opsigte van gedragsimptomatologie van kinders uit

twee ouderdomsgroepe uit intakte gesinne (hipotese C 2.4)

Die volgende hipoteses is in hierdie verband geformuleer:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van gedragsimpto-

matologie tussen 9-10-jarige met 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil tussen die gedragsimpto-

matologie van kinders van 9-1O-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne.
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Die resultate van die empiriese studie ten opsigte van hierdie hipoteses word in tabel

28 hieronder saamgevat.

TABEL 28: Verskille tussen 9-10-jariges en 11 -13-jariges uit intakte gesinne ten
opsigte van gedragsimptomatologie
Hotelling "P: F (15;284) = 1,32 (p=0,18)

Veranderlikes 9-10-jariges 11-13-jariges
Verskil t p d

i s it s
OKIN 1 1,85 2,85 1,66 2,54 0,19 0,85 0,39 0,07
OKIN 2 0,56 1,22 0,66 1,41 -0,10 0,94 0,34 0,07
OKIN3 0,19 0,73 0,28 0,89 -0,09 1,32 0,18 0,11
OKIN4 0,59 1,00 0,62 1,04 -0,03 0,29 0,77 0,02
OKIN 5 0,39 0,48 0,29 0,45 0,10 2,41 0,01· 0,19
OKIN6 0,44 0,69 0,32 0,64 0,12 1,31 0,19 0,11
OKIN 7 0,16 0,37 0,22 0,41 -0,06 1,77 0,07 0,13
OKIN 8 0,35 0,67 0,31 0,60 0,04 0,59 0,55 0,05
OKIN9 0,06 0,39 0,08 0,33 -0,02 0,50 0,61 0,03
OKIN 10 1,44 1,87 1,61 2,01 -0,17 1,09 0,27 0,09
OKIN 11 0,27 0,97 0,42 1,00 -0,15 1,87 0,06 0,15
OKIN 12 0,58 0,68 0,62 0,73 -0,04 0,65 0,51 0,04• . .
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statisties beduidend
•• statisties beduidend en prakties beduidend
OKIN 1: ATHV OKIN 2: Opponerend-uittartendeversteuring
OKIN 3: Gedragsversteuring OKIN 4: Veralgemeende angsversteuring
OKIN 5: Spesifieke fobie OKIN 6: Obsessief-kompulsiewe versteuring
OKIN 7: Posttraumatiese stresversteuring OKIN 8: Spiertrekkingsversteuring
OKIN 9: Skisofrenie OKIN 10: Gemoedsversteuring
OKIN 11: Omvattende ontwikkelingsversteuring OKIN 12: Sosiale fobie
x : gemiddelde telling t: t-telling
p: p-waarde d: d-waarde

Hotelling "P: Die p-waarde van 0,18 impliseer dat daar in geheel nie statistiese be-

duidendheid by die subvelde (OKIN 1 tot OKIN 12) voorgekom het nie. Vervolgens sal

elkeen van die subvelde ondersoek word deur middel van die ontleding van die t-toets
se resultate.

• ATHV (OKIN 1)

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,19) sowel as tussen die standaardafwykings (0,31). Gevolglik is die p-waarde 0,39,



wat beteken dat die d-waarde nie relevant is nie en daar moet aanvaar word dat daar

nie ten opsigte van hierdie veld 'n verskil is tussen 9-10-jarige kinders en 11-13-jarige

kinders uit intakte gesinne nie.

o Opponerend-uittartende versteuring (OKIN 2)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,10, terwyl

die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,19). Die p-waarde van 0,34 bete-

ken dat daar geen statistiese beduidendheid is nie en gevolglik moet die nulhipotese

aanvaar word. Volgens hierdie inligting is daar nie 'n beduidende verskil tussen kin-

ders uit intakte gesinne nie.

.. Gedragsversteuring (OKIN 3)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,09, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil het. Die klein verskil

word verder ook aangedui in 'n p-waarde van 0,18 wat beteken dat daar geen sta-

tisties beduidende verskil tussen hierdie twee groepe gerapporteer kan word nie.

e Veralgemeende angsversteuring (OKIN 4)

Die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe toon 'n verskil (0,03), terwyl die

standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,04). Die p-waarde van 0,77 beteken

dat daar geen statistiese beduidendheid is nie en gevolglik moet die nulhipotese aan-

vaar word, naamlik dat daar ten opsigte van hierdie veld nie 'n verskil is tussen kinders

van verskillende ouderdomsgroepe uit intakte gesinne nie.

• Spesifieke fobie (OKIN 5)

lndien die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met

mekaar vergelyk word, is dit duidelik dat daar 'n verskil bestaan ten opsigte van hierdie

subveld, naamlik 0,10. 9-10-jarige kinders uit intakte gesinne teken hoër tellings aan
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as 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne. Verdere waarde kan aan die verskil tussen

hierdie twee groepe geheg word, aangesien die p-waarde statisties beduidend is, wat

daarop dui dat die twee groepe van mekaar verskil.

Wanneer die d-waarde in berekening gebring word, is hierdie statistiese beduidend-

heid in terme van praktiese beduidendheid egter van klein effek, naamlik 0,19. Dit

beteken dat daar nie waarde geheg kan word aan hierdie statistiese beduidendheid

nie.

Dit is opmerklik dat spesifieke fobieë by jonger kinders uit intakte gesinne voorkom,

maar dat dit nie gerapporteer word by jonger kinders uit geskeide gesinne nie

(hipotese C1.4, afdeling 5.3.6.4). Hierdie resultaat korreleer met die bevindinge deur

Berk (2004), wat aandui dat jonger kinders met meer vrese rapporteer.

o Obsessief-kompulsiewe versteuring (OKIN 6)

lndien die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe met

mekaar vergelyk word, is daar 'n verskil van 0,12 ten opsigte van hierdie subveld.

Verdere waarde kan nie aan die verskil tussen hierdie twee groepe geheg word nie,

aangesien daar geen statistiese beduidendheid is nie (p-waarde = 0,19). Die nuIhi-

potese moet dus hier gehandhaaf word.

• Posttraumatiese stresversteuring (OKIN 7)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,06, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil. Die p-waarde van

0,07 beteken dat hier geen statistiese beduidendheid voorkom nie. Daar is dus nie 'n

beduidende verskil wat tussen hierdie twee groepe gerapporteer kan word nie.

• Spiertrekkingsversteuring (OKIN 8)

Die rekenkundige gemiddeldes tussen die twee groepe toon 'n verskil van 0,04, terwyl
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die standaardafwykings ook 'n klein verskil toon (0,07). Die p-waarde van 0,55

beteken dat daar geen statistiese beduidendheid is nie en gevolglik moet die nuIhipo-

tese aanvaar word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil tussen 9-10-jarige

kinders en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne is nie.

• Skisofrenie (OKIN 9)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,02, wat

beteken dat die twee groepe baie min van mekaar verskil. Die klein verskil word ook

gevind in 'n p-waarde van 0,61, wat beteken dat daar geen statistiese beduidendheid

voorkom nie en dat d-waarde daarom onbeduidendheid is. Daar is ingevolge hiervan

nie 'n beduidende verskil wat tussen hierdie twee groepe gerapporteer kan word nie.

o Gemoedsversteuring (OKIN 10)

Die verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van hierdie subskaal is 0,17, wat 'n

aanduiding is dat die twee groepe baie min van mekaar verskil. 'n Klein verskil word

verder gevind in 'n p-waarde van 0,27, wat beteken dat daar geen statistiese bedui-

dendheid voorkom nie. Daar is dus nie 'n beduidende verskil wat tussen hierdie twee

groepe gerapporteer kan word nie.

• Omvattende ontwikkelingsversteuring (OKIN 11)

Die twee groepe se rekenkundige gemiddeldes verskil met 0,15, wat min is. 'n Klein

verskil word ook in die standaardafwykings (0,03) gevind. Hierdie gegewens lei tot 'n

p-waarde van 0,06 en 'n gevolglike irrelevante d-waarde, aangesien hier nie statistie-

se beduidendheid is nie. Seuns en dogters van geskeide gesinne verskil dus nie van

mekaar ten opsigte van hierdie veld nie.

• Sosiale fobie (OKIN 12)

Daar is 'n baie klein verskil tussen die rekenkundige gemiddeldes van die twee groepe

(0,04) sowel as tussen die standaardafwykings (0,05). 'n P-waarde van 0,51 is
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bereken. Die d-waarde is dus nie relevant nie en daar kan aanvaar word dat seuns en

dogters uit geskeide gesinne nie van mekaar verskil ten opsigte van hierdie veld nie.

Daar is een statisties beduidende p-waarde ten opsigte van subvelde van die gedrag-

simptomatologievraelys gevind, maar dit was nie prakties beduidend nie. Daar is dus

nie genoegsame statistiese getuienis om die alternatiewe hipotese te oorweeg nie.

Gevolglik moet die nulhipotese ten opsigte van gedragsimptomatologie hier gehand-

haaf word, naamlik dat daar nie 'n beduidende verskil is ten opsigte van ge-

dragsimptomatologie tussen 9-10-jarige met 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne

nie.

5.3.7.5 Gevolgtrekking ten opsigte van oorkoepelende hipotese C 2

Geen statisties beduidende verskille het ten opsigte van die subvelde van die self-

konsepvraelys voorgekom nie. Hoewel daar by die lokus van kontrole-, sowel as 'n

subveld van die sosiale-ondersteunings- en gedragsimptomatologievraelys 'n statis-

ties beduidende verskil was, was die praktiese waarde daarvan klein. Hierdie resulta-

te impliseer dus dat die nulhipotese gehandhaaf bly:

Daar is nie 'n beduidende verskil tussen enkele komponente van die psigolo-

giese funksionering van 9-10-jarige en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne
nie.

5.4 Gevolgtrekking ten opsigte van selfkonsep

Ten opsigte van die verskillende groepe wat deur die tabelle verteenwoordig word, dui

hierdie studie aan dat daar verskille bestaan rakende:

• Groep A 1: die selfkonsep by kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne

(PHC 2, PHC 4, PHC 5 en PHC T);

• Groep 82: die selfkonsep by kinders ten opsigte van geslag by intakte gesinne

(PHC 1, PHC 2, PHC 3, PHC 6 en PHC T) en
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• Groep 84: die selfkonsep by dogters uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesin-

ne (PHC 2).

Hoewel daar wel statistiese beduidendheid by bogenoemde was, was die d-waarde

klein en kon die alternatiewe hipoteses nie aanvaar word nie. Die nulhipoteses is dus

telkens gehandhaaf.

Hierdie bevinding, naamlik dat kinders uit egskeidingsgesinne nie verskil in vergely-

king met kinders uit intakte gesinne ten opsigte van hulle selfkonsep nie, is positief en

behoort verder in navorsing aandag te kry.

Uit die bespreking van die statistiese data is die volgende addisionele inligting van be-

lang:

o Volgens die gegewens bestaan daar statisties meer beduidende verskille tussen

die selfkonsep van seuns en dogters uit intakte gesinne as tussen seuns en dog-

ters uit geskeide gesinne. Hierdie waarneming is belangrik met die oog op verdere

navorsing. Die vraag kan ondersoek word of navorsing wat in die verlede verskille

aangetoon het ten opsigte van die selfkonsep by kinders uit egskeidingsgesinne

teenoor dié in intakte gesinne, wel akkuraat was. Waar verskille aangedui is son-

der die gebruik van 'n kontrolegroep, kan so 'n bevinding waarskynlik bevraag-

teken word.

• Die groter teenwoordigheid van angs by kinders uit intakte gesinne was opvallend

en behoort verder ondersoek te word.

• Die afwesigheid van beduidende verskille ten opsigte van geslag en ouderdom in

geskeide gesinne bevestig navorsing wat impliseer dat die impak van egskeiding

op kinders dieselfde is, ongeag geslag of ouderdom. Voeëre navorsing het aange-

dui dat die impak van egskeiding op seuns groter was (Hetherington et a/., 1998;

Amato, 1994; Peterson & Zi!I, 1986), maar latere meta-analises van Amato (2001),

Hetherington et al. (1998), Amato (1994) en Amato en Keith (1991) dui aan dat die

geslagsverskil nie so sterk is nie. Hoewel vroeëre inligting die vermoede laat
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ontstaan dat seuns in 'ngroter mate deur egskeiding geaffekteer word, is die sta-

tistiese bewyse daarvoor nie oortuigend nie.

• Naudé (2001) se mening ten opsigte van die PHC4-subskaal is dat dit 'n aan-

duiding kan gee van die angs wat 'n kind ervaar, maar dat dit nie noodwendig 'n

suiwer aanduider van angs is nie. In haar ondersoek kom sy tot die slotsom dat die

PHC goeie toets-hertoetsbetroubaarheid het, maar dat die subskaal ook ander

onbekende invloede kan meet. Die bevindings waartoe in hierdie navorsing ge-

kom is, moet dus ook teen die lig van die resultate van Naudé (2001) ten opsigte

van hierdie subskaal se kwaliteite geëvalueer word.

5.5 Gevolgtrekking ten opsigte van lokus van kontrole

Ten opsigte van die verskillende groepe het statisties beduidende verskille voorgekom

by die volgende groepe:

o Groep 82: seuns en dogters uit intakte gesinne met mekaar;

o Groep 84: dogters uit geskeide gesinne met dogters uit intakte gesinne en

o Groep C2: 9-10-jarige kinders met 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne.

Ten opsigte van die verskillende groepe was daar twee statisties beduidende verskille

wat by kinders uit intakte gesinne voorgekom het (groep 82 en C2). Hoewel hierdie

bevinding positief is ten opsigte van die funksionering van kinders uit egskeidingsge-

sinne, korreleer dit nie met Fogas et al. (1992) se navorsing wat bevind het dat kinders

uit egskeidingsgesinne 'n eksterne lokus van kontrole het nie. Pryor en Rodgers

(2001) het ook genoem dat die hoër vlakke van stres by kinders uit egskeidingsgesin-

ne gekoppel kan word aan 'n eksterne lokus van kontrole. In die meta-analises van

Amato (2001), Pryor en Rodgers (2001), Hetherington en Stanley-Hagan (1999),

Hetherington et al. (1998), Amato en Keith (1991), en Amato (1993) is ook aangedui

dat kinders uit egskeidingsgesinne geneig is tot 'n eksterne lokus van kontrole. Dit is

egter belangrik om in gedagte te hou dat dieselfde meta-analises daarop wys dat

verskille tussen kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne besig is om te
verklein.
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Dit is ook opmerklik dat die resultate van Naudé (2001) se studie 'n gemiddelde telling

van 22 op die LOK gelewer het, wat aansienlik hoër is as die gemiddelde tellings van

groepe in hierdie studie. Waar daar in Naudé (2001) se studie dus 'n neiging is tot 'n

eksterne lokus van kontrole, toon groepe in hierdie studie 'n groter neiging tot 'n

interne lokus van kontrole. Hierdie waarneming is waardevol ten opsigte van die

steekproef van kinders wat uit egskeidingsgesinne kom. Naudé (2001) verwys verder

in haar studie daarna dat die vraelys nie goed verklaar kan word deur die faktore wat

dit meet nie. Sy skryf dit daaraan toe dat die instrument verouderd is en nie sensitief

is vir die verskillende kulture wat betrek is in die navorsing nie.

Verder kan kennis geneem word van die verskille wat by kinders uit intakte gesinne

voorgekom het. Hierdie resultate illustreer die noodsaaklikheid van kontrolegroepe by

navorsing oor kinders uit geskeide gesinne. Hoewel daar geen praktiese d-waarde is

nie, korreleer die beduidende p-waardes by intakte gesinne met 'n betekenisvolle

p-waarde van angstigheid (PHC) by intakte gesinne. Dit bevestig Jonassen en

Grabowski (1993) se bevinding dat daar 'n korrelasie tussen angs en lokus van kon-

trole kan wees.

5.6 Gevolgtrekking ten opsigte van sosiale ondersteuning

Samevattend kan aangedui word dat statisties beduidende verskille op die volgende

velde voorgekom het:

• Groep 81: seuns en dogters van geskeide gesinne met mekaar (SOS 1);

• Groep 84: dogters uit geskeide gesinne met dogters uit intakte gesinne (SOS

1) en

• Groep C2: 9-10-jarige kinders met 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne

(SOS 3).

Van hierdie drie verskille is die verskil tussen seuns en dogters uit egskeidingsgesinne

van belang, omdat dit ook 'n mediumgrootte praktiese d-waarde het. AI die ander

resultate dui daarop dat daar geen verskille is tussen die groepe nie. Hierdie resultate
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is teenstrydig met die literatuurstudie wat aangetoon het dat daar verskille is tussen

kinders uit geskeide gesinne en dié uit intakte gesinne. Dit is dus nodig om enkele

opmerkings te maak ten opsigte van kennis wat vanuit die literatuurstudie verkry is:

• Hoewel Cowen et al. (1990) bevind het dat egskeiding 'n impak op die kind se

sosiale ondersteuningsnetwerk het, het dit verwys na hulle kleiner ondersteu-

ningsisteme. Die bevinding het nie verdere kwalitatiewe resultate voorsien ten

opsigte van soortgelyke veranderlikes soos wat in hierdie studie gebruik is nie.

G Hetherington et al. (1998), Amato (1994) sowel as Amato en Keith (1991) toon in

die subkomponente van hulle meta-analises aan dat gesinsverhoudings belang-

rik is. Die sosiale aard daarvan word egter nie genoegsaam bespreek om groter

duidelikheid te verkry oor die rol van sosiale ondersteuning vir die kind in sy mid-

delkinderjare nie.

o Daar is nie genoegsame onderskeid in navorsing tussen die begrippe sosiale ver-

houdings en sosiale ondersteuning nie, wat in wese twee verskillende begrippe

is. Kinders uit geskeide gesinne kan wel sosiale ondersteuning hê, maar terself-

dertyd probleme met hulle sosiale verhoudings beleef, soos wat uit die literatuur-

studie duidelik blyk.

5.7 Gevolgtrekking ten opsigte van gedragsimptomatologie

Statisties beduidende verskille het voorgekom tussen die volgende groepe:

• Groep A 1: kinders uit geskeide gesinne en kinders uit intakte gesinne (OKIN 1,

OKIN 2, OKIN 10);

• Groep 81: seuns en dogters uit geskeide gesinne (OKIN 12);

• Groep 82: seuns en dogters uit intakte gesinne (OKIN 3, OKIN 5, OKIN 8, OKIN

12);

• Groep 83: seuns uit die geskeide groep en seuns uit die intakte groep (OKIN 12);

• Groep 84: dogters uit geskeide gesinne en dogters uit intakte gesinne (OKIN 10);

• Groep C1: 9-1O-jarige kinders en 11-13-jarige kinders uit geskeide gesinne (OKIN

8) en
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• Groep C2: 9-10-jarige kinders en 11-13-jarige kinders uit intakte gesinne (OKIN

5).

Wanneer die d-waarde verreken word, kon die alternatiewe hipotese aanvaar word by

subvelde van:

e kinders uit geskeide gesinne en kinders uit intakte gesinne (OKIN 10) en

o seuns en dogters uit geskeide gesinne (OKIN 12).

Net soos by die ander drie areas van ondersoek was daar statisties beduidende

verskille wat deur kinders uit intakte gesinne aangeteken is. Sommige van die statis-

ties beduidende verskille kon verklaar word aan die hand van die literatuurstudie.

Statisties beduidende verskille is in wisselende mates by al sewe verskillende groepe

aangeteken. Die resultate wat by kinders uit intakte gesinne (Groep C 2 ) voorgekom

het, kon nie volledig aan die hand van literatuur verklaar word nie. Daar is byvoor-

beeld baie min resente navorsing ten opsigte van die impak van egskeiding op kinders

van verskillende ouderdomme. Meta-analises wat deur verskeie navorsers gedoen is,

verwys wel na die moontlikheid van ouderdomsverskille ten opsigte van die impak van

egskeiding, maar kon ook nie spesifieke inligting hieroor verskaf nie (Hetherington &

K~ly, 2002; Pryor & Rodgers, 2001; Pedro-Carroll, 2001; Hetherington et ai., 1998;
Amato, 1993; Amato & Keith, 1991).

Dit is verder verblydend om kennis te neem van die nie-beduidende p-waardes op

OKIN 9 (skisofrenie) by al sewe groepe wat ondersoek is. Dit beteken dat hierdie

ernstige vorm van disfunksionering nie beduidend in die studiepopulasie gemanifes-

teer het nie. Ten opsigte van OKIN 10 (gemoedsversteurings), meld Naudé (2001) in

haar studie dat 'n Cronbach alfa-koêffisiënt laer as 0,5 aangeteken is. Dit beteken dat

betroubaarheid van die tellings ten opsigte van 'n toets-hertoetssituasie nie noodwen-

dig gedupliseer sal word nie. Gevolglik moet interpretasies van hierdie subveld met

omsigtigheid gedoen word. Dit is belangrik dat hierdie bevinding in gedagte gehou

moet word in die resultate wat in hierdie studie verkry is.
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5.8 Oorkoepelende hipotese

Die hoofhipotese word ter wille van toeganklikheid hier herhaal:

Nulhipotese: Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele kom-

ponente van psigologiese funksionering tussen kinders uit egskeidingsgesinne

en dié uit intakte gesinne nie.

Alternatiewe hipotese: Daar is 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele

komponente van psigologiese funksionering van kinders uit egskeidingsgesinne

en dié uit intakte gesinne.

Ten opsigte van bogenoemde hipoteses moet tot die gevolgtrekking gekom word dat

daar nie voldoende inligting bestaan wat sou regverdig dat die oorkoepelende alterna-

tiewe hipotese aanvaar kan word nie. Waar daar wel statisties beduidende verskille

voorgekom het tussen die groepe, was die effek daarvan meestal klein en moes die

nulhipotese gehandhaaf word. Op enkele gevalle na kon die alternatiewe hipotese

aanvaar word. Dit was egter nie genoegsaam om die oorkoepelende nulhipotese te

verwerp ten gunste van die alternatiewe hipotese nie. Die nulhipotese moet dus ge-

handhaaf word:

Daar is nie 'n beduidende verskil ten opsigte van enkele komponente van psigo-

logiese funksionering tussen kinders uit egskeidingsgesinne en dié uit intakte
gesinne nie.

5.9 Samevatting

In die bespreking van die resultate van hierdie hoofstuk is aangedui dat die nuIhi-

poteses. met die uitsondering van enkele subvelde, ten opsigte van kinders uit ge-

skeide gesinne, geslag en ouderdom gehandhaaf moet word. Die afwesigheid van

statisties beduidende p-waardes was opvallend en het daartoe gelei dat die praktiese

Waarde van slegs enkele beduidende p-waardes ondersoek kon word. Daar was

slegs enkele velde wat 'n d-waarde van medium of groot effek gehad het.
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HOOFSTUK 6

Gevolgtrekkings en aanbevelings

6.1 Inleiding

In hierdie hoofstuk sal aandag gegee word aan die belangrikste gevolgtrekkings wat

gemaak kan word vanuit die literatuurhoofstukke (afdeling 6.2). Die belangrikste ge-

volgtrekkings en verklarings wat voorsien kan word vir die resultate (hoofstuk 4 en 5) sal

dan bespreek word (afdeling 6.3). Daarna sal aangedui word in watter mate hierdie

studie 'n bydrae maak tot die Suid-Afrikaanse navorsing (afdeling 6.4). Verder sal aan-

bevelings gemaak word vir verdere navorsing (afdeling 6.5) en laastens salleemtes van

hierdie studie (afdeling 6.6) bespreek word.

6.2 Gevolgtrekkings oor die funksionering van egskeidingsgesinne

Die belangrikste gevolgtrekkings wat uit hoofstuk twee en drie gemaak kan word, sal

vervolgens kortliks aangedui word.

6.2.1 Gevolgtrekkings oor die komponente van psigologiese funksionering van

kinders uit egskeidingsgesinne

Die ondersoeker het tot die volgende gevolgtrekkings gekom:

• Die psigologiese funksionering van kinders moet holisties sowel as sistemies be-

skou word. Daarom is dit moeilik om die impak van egskeiding afte baken na ge-

lang van pre-, peri- en postegskeidingsgebeure. Dit kan gebeur dat pre- en peri-

egskeidingsgebeure net so 'n ingrypende invloed op die kind uitoefen as die posteg-

skeidingsgebeure. Pre- en peri-egskeidingsprosesse is van kardinale belang in die

langtermynverwerking van die impak van egskeiding. Dit is opmerklik dat literatuur

nog steeds na Kubler-Ross (1969) se werk oor rousmart verwys waar die aanvank-

like impak van egskeiding op die kind ter sprake is. Die impak kan verder verreken
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word binne elke fase van die skeiding, hetsy dit emosionele, finansiële of sosiale

skeiding is.

• Sinvolle ontleding van navorsing word moontlik gemaak deur die gebruik van die

metodes van meta-analises. Daar is etlike navorsers wat reeds meta-analises

gedoen het oor die impak van egskeiding op die kind. Hulle navorsingsresultate ver-

leen struktuur aan die ondersoek na die impak van egskeiding op verskillende

komponente van psigologiese funksionering. Volgens hierdie analises kom sentrale

temas na vore wat die impak van egskeiding bepaal. Komponente soos die selfkon-

sep, lokus van kontrole, sosiale gedrag en gedragsimptomatologie is aangedui as

belangrike areas. Hierdie analises het verder aangetoon dat die impak van eg-

skeiding op die kind in sy middelkinderjare onlosmaaklik verbonde is aan die impak

van egskeiding op die ouer.

o Die bydraes van ontwikkelingsielkundiges, soos Erikson, Piaget, Solby en Kohlberg,

verskaf inligting oor die verskillende ontwikkelingsfases van die kind. Hierdie in-

ligting verskaf 'n belangrike basislyn om die kind in sy middelkinderjare uit egskei-

dingsgesinne mee te vergelyk.

• Navorsing oor die wyse waarop seuns en dogters egskeiding hanteer, het aanvank-

lik aangedui dat seuns meer daardeur geraak word. Die huidige navorsing is egter

onseker daaroor en beveel verdere ondersoek aan in hierdie verband.

• Sosio-ekonomiese faktore tydens en ná egskeiding word aangedui as een van die

belangrikste aspekte wat 'n invloed op die kind uitoefen. Die wyse waarop ouers

finansiële reëlings tref om in die kind se behoeftes te voorsien, is bepalend vir die

hantering van die kind se psigologiese prosesse.

• Hoewel die selfkonsep van die kind 'n bekende onderwerp in die sielkunde is, het

hierdie konstruk eers aandag begin kry met die verskyning van die werk van Rogers

(1957). Die komponente van die selfkonsep wat onderskei is, sluit in gedrag, intel-
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lektuele en skoolstatus, fisiese voorkoms en karaktertrekke, angs, populariteit, geluk

en tevredenheid.

o 'n Interne lokus van kontrole word geassosieer met gesonde funksionering en 'n

eksterne lokus van kontrole met probleemgedrag. Literatuur dui aan dat daar by

gesinne waar harmonie en sinvolle gesinsintegrering teenwoordig is, 'n gesonde ag-

tergrond geskep word vir die ontwikkeling van 'n interne lokus van kontrole. Kinders

uit geskeide gesinne se neiging tot 'n eksterne lokus van kontrole word waargeneem

in toenemende negatiewe skoolgedrag en 'n afname in akademiese prestasie.

o Sosiale ondersteuning kan verklaar word deur middel van die bindingsteorieë, wat

aantoon dat sosiale bande vanaf geboorte gesluit word. 'n Veilige en stabiele band

met die primêre versorger skep die potensiaal dat die kind sy sosialisering kan uit-

brei na figure buite die gesin. Sosialisering geskied met die ouer, portuurgroep, be-

langrike betekenisvolle figure (soos grootouers en familielede) en onderwysers.

Egskeiding lei daartoe dat die kind se bronne van sosiale ondersteuning verklein.

Literatuur toon aan dat die teenwoordigheid en intensiteit van konflik 'n belangrike

bepaler is van die kwaliteit van ondersteuning wat aan die kind gebied word. Verder

moet die kind se behoefte aan ondersteuning deur beide ouerfigure erken en uitge-

bou word.

• Die kind kommunikeer deur middel van sy gedrag met sy omgewing. Waar 'n kind

gereeld op 'n spesifieke stimulus uit die omgewing reageer deur dieselfde gedrag te

openbaar, word aangeleerde gedrag gekweek. Inligting ten opsigte van die kind se

gedragsimptomatologie tydens egskeiding kan waardevolle inligting verskaf oor sy

psigologiese funksionering.

6.2.2 Gevolgtrekkings oor die impak van egskeiding op die ouers

Die ondersoeker het tot die volgende gevolgtrekkings gekom:

• Beide ouers, as primêre versorgers, speel 'n baie belangrike rol in die funksionering
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van die kind in sy middelkinderjare. Daar moet kennis geneem word van die feit dat

die impak van egskeiding by mans en vroue van mekaar kan verskil.

o Die siening dat slegs die pa-seun- en die moeder-dogterverhouding onderskeidelik

by egskeiding belangrik is, is foutief. 'n Ouer se verhouding met ál sy kinders (beide

seuns en dogters) is belangrik.

oDie psigoneuro-immunologie dui aan dat die impak van egskeiding ook 'n belangrike

fisiologiese komponent kan hê. Daar is aangedui dat beide kinders en volwassenes

met verhoogde vatbaarheid vir siektes of met siektes kan presenteer.

o Die psigologiese impak van egskeiding by die ouer kan baie gevarieerd wees. Vyf-

tien verskillende komponente is by die ouer geïdentifiseer, naamlik rousmart, ver-

lieservaring, hantering van skuldgevoelens, hantering van seksualiteit, menswaar-

digheid, teenwoordigheid van 'n derde persoon, toekomsbeskouing, fisieke aggres-

sie, hoop op herstel, stigmatisering, hantering van bekende voorwerpe/plekke,

eensaamheid, onsekerheid, die hantering van die begrippe mag, beheeren kontrole

en rolverwarring (moeder/eggenoot en vader/eggenoot).

• Die wyse waarop die ouer egskeiding hanteer, hou verband met die spesifieke

ontwikkelingsfase van sy/haar kinders. So kan dit byvoorbeeld vir die ouer van

kleuters baie moeiliker wees om die gevolge van egskeiding te hanteer as wat dit

sou gewees het indien sy/haar kinders in hulle laat adolessensie/vroeë volwassen-

heid was.

• Die teenwoordigheid van egskeidingsindrome kan genesing vir beide ouer en kind

ernstig strem.

• Maatskaplike veranderings in die ouers se posisie kan daartoe lei dat die kind die

impak van egskeiding ernstiger beleef. Waar die ouer se bronne van inkomste

afneem, lei dit tot aanpassings wat vir die kind traumaties kan wees, soos byvoor-

beeld verhuising na 'n swakker omgewing, verandering van skool en buitemuurse
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bedrywighede.

• Ander volwassenes, soos die ouers, skoonouers en sibbe van die partye wat skei,

kan ook deur die egskeiding van velwassenes geraak werd.

o Die wyse waarep ouers tet 'n egskeidingseereenkems kom, die inhoud daarvan en

die wyse waarop besluit werd eer beheer en teesig en teegang van die kinders, is

belangrike veranderlikes wat die impak van egskeiding op sewel ouers as kinders

kan bepaal.

• Egskeiding is nie noedwendig traumaties nie. Meentlike pesitiewe aspekte is al deur

literatuur geïdentifiseer, sees uiteindelike deursigtigheid, stabilisering van 'n disekwi-

librium, finansiële selfstandigheid, 'n nuwe geveel van enafhanklikheid, die entdek-

king van identiteitswinste, die aflegging van hinderlike gebruike, 'n greter geveel van

vryheid en veiligheid en die entdekking en entwikkeling van nuwe kragte in die indi-

vidu.

6.3 'n Literatuurverrekening van die navorsingsresultate

In hoofstuk 4 is die metodes wat in die ondersoek gebruik is, bespreek. Kinders in hul

middelkinderjare is gebruik in die daarstelling van 'n databasis wat teeganklik gemaak is

vir naversing. Die psigemetriese meetinstrumente wat in die ondersoek gebruik is, het

aangesluit by die vier kempenente van psigelegiese funksienering wat ondersoek is,

naamlik selfkensep, lokus van kontrole, sosiale endersteuning en gedrag.

6.3.1 Inleiding

Die velgende kan aangedui werd ten epsigte van die resultate van hoofstuk 5:

• 168 subvelde is in die naversing gebruik;

• 28 van die subvelde het 'n statisties beduidende p-waarde gehad;
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• ten opsigte van 3 van die subvelde is statistiese beduidendheid sowel as praktiese

waarde aangedui en

• met enkele uitsonderings kon al die nulhipoteses van die sewe groepe wat onder-

soek is, aanvaar word.

Die oorkoepelende alternatiewe hipotese wat vir die navorsing gestel is, kon dus nie

aanvaar word nie. Vervolgens sal die klein verskille wat tussen kinders uit geskeide en

intakte gesinne bevind is, verder bespreek word. Daar sal gepoog word om 'n verkla-

ring vir die resultate te gee na aanleiding van beskikbare literatuur. Laastens sal 'n

samevatting gemaak word van die bespreekte inligting.

Daar is 'n toenemende groep stemme wat opgaan dat 'n herwaardering gedoen moet

word van die wyse waarop navorsing oor die impak van egskeiding geskied. Die re-

sultate van hierdie navorsing moet ook in die lig hiervan verreken word. Die volgende

punte van kritiek word aangedui, naamlik:

6.3.2 Die kritiek van Coontz (1997,1992)
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Dit is veral Coontz (1997, 1992) wat die resultate bevraagteken wat in die verlede groot

verskille tussen kinders uit geskeide en intakte gesinne aangetoon het. Coontz is van

mening dat die impak van egskeiding op kinders nie noodwendig so groot is as wat by

geleentheid gerapporteer word nie. In haar studies verwys sy na die volgende:

• Sy beweer dat navorsers oor egskeiding nie noodwendig hulle navorsing met ver-

antwoordelikheid hanteer het nie. In hierdie verband verwys sy na die wyse waarop

steekproewe ingesamel is met 'n spesifieke motief, naamlik om die impak van eg-

skeiding te illustreer. Die bekende Wallersteinstudies se navorsingsresultate is

byvoorbeeld verkry van subjekte wat aanmeldings by 'n kliniek was, en is beïnvloed

deur die feit dat die kinders wat deur hulle ouers aangemeld is reeds probleme ge-

had het. Sy dui verder aan dat daar sekondêre voordele daaraan was om aan hier-

die spesifieke navorsing deel te neem, deurdat berading aangebied is in ruil vir

deelname. Uiteraard kon dit die resultate kontamineer. Sy beweer:



"Participants were recruited by the offer of counseling in exchange for commit-

ment to a long-term study. This in itself casts serious doubt on the applicability of

Wallerstein's findings. The people most likely to be attracted to an offer of long-

term counseling ... are obviously those [who] feel they need it." (Coontz, 1997, p.

215).

Coontz (1997) dui verder aan dat dit logies is dat die Wallersteinstudies se resultate

so radikaal is, aangesien dit uit 'n gekontamineerde steekproef getrek is. Verder is

daar nie 'n kontrolegroepvergelyking gedoen tussen kinders uit geskeide en intakte

gesinne nie. Die langtermynopvolg van haar steekproef was ook nie gebaseer op 'n

ewekansige steekproeftrekking nie (Coontz 1992). Sy verwys daarna dat Waller-

stein self aangetoon het dat 'n derde van haar steekproef oor genoegsame psigolo-

giese funksionering beskik het, maar hierdie groep is volgens Coontz (1992) nie

genoegsaam deur Wallerstein beskryf nie. Die resultate van Wallerstein kan dus

hoogstens gebruik word om 'n beskrywing te gee van die impak van egskeiding op

die kind wat deur egskeiding getraumatiseeris. Dit kan nie gebruik word om 'n aan-

duiding te gee van die impak van egskeiding op kinders as sodanig nie.

• Baie navorsingsresultate berus op studies met steekproewe wat uit Westerse mid-

delklas-inkomstegroepe kom, as gevolg van grotertoeganklikheid. Hierdie resultate

kon dus 'n onrealistiese beelding van verskille gee in die samelewing, terwyl dit net

na die voorkoms van egskeiding by 'n spesifieke gedeelte van die samelewing

verwys.

• Coontz dui ook aan dat nie-onlangse navorsing sterk beïnvloed is deur die sosio-

ekonomiese posisie van die geskeide vrou, wat toe aansienlik swakkerwas as tans.

Gevolglik bestaan daar onsekerheid of die resultate wat verskille rapporteer wel die

gevolg van egskeiding was, of slegs vanweë die impak van sosio-ekonomiese fak-

tore op die enkelouergesin. Coontz verwys na studies wat aantoon dat die verlies

aan inkomste, verandering van skool, beperkte familiebande en vyandigheid oor
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beheer-en-toesigmaatreëls grootliks die impak van egskeiding op kinders bepaal

(Coontz, 1997).

• Hedendaagse families het verder ondersteuning beskikbaar vir die hantering van

egskeiding wat in die verlede nie beskikbaar was nie. Daar is aanduidings dat die

impak van egskeiding op gemeenskappe tans minder skadelik is as wat dit in die

vorige era was. Coontz rapporteer byvoorbeeld dat 'n studie reeds in 1978 bevind

het dat geskeide ouers hul woede so kan hanteer dat hul steeds hul kinders vreed-

saam kan grootmaak. Sy toon ook aan dat net 'n kwart van die ouers drie tot vier

jaar na die egskeiding nog betrokke was in konflik oor ouerskap.

o Verder is dit belangrik om kennis daarvan te neem dat die juridiese sisteem meer

gesofistikeerd geraak het ten opsigte van die hantering van kinders tydens 'n eg-

skeidingsproses. Daar is meer gesofistikeerde wetgewing wat voorsiening daarvoor

maak dat daar meer raadpleging plaasvind as in die verlede.

o Waar daar van groter verteenwoordigende steekproeftrekking gebruik gemaak is, is

minder dramatiese verskille tussen die groepe bevind. Kinders in intakte gesinne

waar konstante konflik was, het nie beter gefunksioneer as in egskeidingsgesinne

nie. Van die navorsing wat gedoen is, toon aan dat die proporsie van die variansie

wat aan egskeiding toegeskryf kan word, net 3% beloop (Coontz, 1992).

• Die vergelyking tussen die egskeidingsgesin (enkelouergesin) en intakte gesin

(beide ouers) kan verder ook 'n valse voorstelling wees van die werklikheid.

Toenemende kommer word uitgespreek oor die impak van die afwesige ouerop die

funksionering van die kind. Coontz (1997) verwys na studies wat byvoorbeeld

aantoon dat die werkende vader in intakte gesinne gemiddeld net twee ure per week

met sy kinders spandeer. Gevolglik kan die impak van egskeiding in terme van die

afwesigheid van 'n ouerfiguur gekontamineer wees deur die feit dat een ouer in

intakte gesinne dikwels in elk geval nie teenwoordig is nie.

Sy kom dan tot die volgende slotsom:

"Given that single parenthood is likely here to stay, a more productive research
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issue might be to move away from broad generalizations and identify which

aspects of single-parent families produce negative outcomes and which are

associated with outcomes." (Coontz, 1992, p. 223).

6.3.3 Amato (2001, 1994) en Amato en Keith (1991)

Sedert die sestigerjare van die vorige eeu het verskille ten opsigte van kinders uit

geskeide en intakte gesinne progressief verminder (Amato, 2001; Amato en Keith,

1991). Waar die impak wel aangetoon word, is dit ook nie meer noodwendig patologies

van aard nie. Wat verder baie betekenisvol is, is die waarneming van bogenoemde

outeurs dat die effekgroottes van navorsingsresulate ook sedert die 1950's afgeneem

het. Hul maak dan verder die belangrike opmerking dat die studies waar daar groter

statistiese kontrole was ook die studies was wat die minste verskille aangetoon het. Hul

kom dan tot die slotsom dat daar wel in die geskeide groep swakker funksionering was,

maar nie noodwendig groot verskille nie. Hoe groter die statistiese kontrole oor die

studies was, hoe minder verskille het voorgekom.

In 'n afsonderlike studie toon Amato (1994) aan dat van die kinders in syegskei-

dingsgroep hoër tellings ten opsigte van goeie psigologiese funksionering aangeteken

het as die gemiddeld van kinders uit die intakte groep. Hy bevind welook dat daar

groter variasies in response was in die egskeidingsgroep as in die intakte groep. Hy

spreek die mening uit dat die verkeerde vraag gestel word oor die impak van egskeiding

op kinders:

"In other words, to inquire about the effects of divorce, as if all children were

affected similarly, is to ask the wrong question. A better question would be,

'Under what conditions is divorce harmful or beneficial to children?' " (Amato,

1994, p. 162).

Amato (2001) kom tot die volgende slotsom:

u ••• In earlier decades, legal procedures for obtaining a divorce were difficult and
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costly, and public attitudes towards divorce were condemnatory. Consequently, it

is likely that only the most dysfunctional and troubled maniages ended in

voluntary disruption. To the extent that it removed children from a hostile home

environment, many of these divorces would have benefited children in the long

run. But with the introduction of no-fault divorce, the softening of public attitudes

towards divorce, and the dramatic growth in the number of divorcing couples, it

is likely that the threshold of marital unhappiness necessary to trigger a divorce

has declined. This change would mean that an increasing number of divorces

are preceded by a modest, rather than a severe, level of discord"." (p. 369).

Dit impliseer dat kinders uit egskeidingsgesinne nie noodwendig aan dieselfde hoe-

veelheid konflik blootgestel word as in die verlede nie, wat uiteraard 'n effek het op hul

psigologiese funksionering, sowel as die kleinerwordende verskille tussen die twee

groepe.

6.3.4 Hetherington en Kelly (2002) en Hetherington en Stanley-Hagan (1999)

Hetherington en Stanley-Hagan (1999) verwys in hul navorsing na die volgende aspek-

te wat deur die loop van jare verander het, naamlik:

o Aanvanklike navorsing het die afwesigheid van die vaderfiguur beklemtoon.

• Egskeiding is aanvanklik as 'n noodwendig traumatiese gebeurtenis gesien.

• Groter verskille in funksionering is moontlik in die verlede gerapporteer as wat daar

in werklikheid was, as gevolg van die leemtes in die statistiese aspekte van navor-

sing. Vroeëre studies het nie oor voldoende statistiese kwaliteite beskik nie, byvoor-

beeld:

oDie populasies was dikwels nie verteenwoordigend nie.

oDie populasies is dikwels nie duidelik gedefinieer nie.

o Min of geen kontrolegroepe is gebruik om gegewens te vergelyk nie.

o Steekproewe is uit kliniese populasies getrek.

• Huidige navorsing, wat statisties meer verantwoordelik gedoen word, toon aan dat

die impak van egskeiding op die kind verminder het.
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• Hetherington en Stanley-Hagan (1999) kom tot die gevolgtrekking dat 'n groot

persentasie kinders wat deur egskeiding geraak word psigologies goed aangepas

grootword. In haar slotsom merk sy soos volg op:

"In order to understand these diverse pathways and outcomes, it should be

remembered that although divorce may be associated with stressful changes

and challenges in family members' lives, it may also present a chance for escape

from conflict, for more harmonious, fulfilling relationships, and the opportunity for

greater personal growth, individuation, and well-being. "

Hierdie standpunte word in die meer onlangse werk van Hetherington en Kelly (2002)

weer eens bevestig. Hulle navorsing sluit kontrolegroepe in waar kinders uit geskeide

gesinne met kinders uit intakte gesinne vergelyk word. Hulle kom dan tot die volgende

slotsom: "Divorce is usually brutally painful to a child .... But its [divorce's) negative

long-term effects have been exaggerated to the point where we now have created a

self-fullfilling prophecy." (p. 7). In hulle vergelykings toon hulle aan dat 25% van kinders

uit geskeide families ernstige probleme het op sosiale, emosionele en sielkundige vlak,

maar dat 10% van die kinders uit intakte gesinne ook ernstige probleme ervaar op

sosiale, emosionele en sielkundige vlak. In longitudinale studies twintig jaar na die aan-

vanklike navorsing, bevind hulle dat die verskille tussen kinders uit geskeide en intakte

gesinne baie verminder het en dat daar uiteindelik meer ooreenkomste as verskille was.

Hulle toon verder die onbillikheid daarvan aan om ouers en kinders uit geskeide agter-

gronde te brandmerk, asof hulle noodwendig probleme sou hê.
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Hetherington en Kelly (2002) asook Amato (2001) wys daarop dat die kleinerwordende

verskille in die psigologiese funksionering van kinders uit geskeide en intakte gesinne

nie verkeerd verstaan moet word nie. Kinders uit geskeide gesinne se funksionering

het verbeter in vergelyking met hulle funksionering 'n dekade gelede (75-80% kinders

uit geskeide en intakte gesinne presenteer nou dieselfde). Daar moet egter kennis ge-

neem word van die groep van 20-25% wat nie suksesvol is nie. Beide navorsingstudies

bevind dat kinders in hierdie kleiner groep swakker daaraan toe is as in vergelyking met

'n dekade gelede. Om hierdie kleiner groep swakkerfunksionerende kinders uit geskei-



de gesinne by die volle groep geskeide kinders in navorsingsprojekte in te sluit, mas-

keer die erns van hul disfunksionering.

Hetherington en Kelly (2002) wys ook daarop dat dit foutief sou wees om die effek van

egskeiding op die kind net in terme van psigologiese funksionering te beskou. Terwyl

daar wel rede tot optimisme is oor die 75-80% kinders uit geskeide gesinne wat die-

selfde presenteer as kinders uit intakte gesinne, moet in gedagte gehou word dat psigo-

logiese funksionering net een komponent van die kind se funksionering is. Ander

aspekte wat in ag geneem moet word, is byvoorbeeld die feit dat:

o kinders uit geskeide gesinne se toegang tot kwaliteitstudies verminder het en

o kinders uit egskeidingsgesinne se eie egskeidingsyfer dubbel die syfer was as dié

van kinders wat in intakte gesinne met lae konflikvlakke grootgeword het.

Bonanna (2004) bespreek die werklikheid daarvan dat baie mense deur hul lewens

verliese ondergaan wat wissel in terme van omvang en impak. Sulke mense gaan voort

om positiewe emosionele ervarings aan te dui, terwyl hulle min onderbrekings aantoon

in hul vermoë om te funksioneer. Bonanna konstateer dat die bestaan van beskermen-

de faktore (protective factors) nou in die sielkunde 'n bekende term geword het. Hier-

mee saam het studies ten opsigte die mens se veerkragtigheid aangetoon dat kinders

tog die vermoë het om terug te veg en krisisse te hanteer. Die mens se taaiheid, stre-

we na selfverryking, coping, positiewe emosies en humor is komponente wat geïdentifi-

seer is as aspekte wat kan bydra tot 'n gesonde beeld.

6.4 Gevolgtrekkings ten opsigte van die resultate van hierdie studie

Uit die literatuur blyk dit dat die klein verskil ten opsigte van die funksionering van kin-

ders uit geskeide en intakte gesinne verklaar kan word vanuit twee gesigspunte:

• Eerstens word navorsing tans met groter verantwoordelikheid ten opsigte van statis-

tiese beginsels toegepas en gevolglik het die verskille verklein en

290



• tweedens het die samelewingsmilieu verander en word egskeiding nie meer nood-

wendig as traumatiese gesien word nie. Dit kan verklaar word na aanleiding van die

.volgende verskynsels:

o Wetgewing ten opsigte van egskeidingsprosedures word nie meer noodwendig

ingestelom 'n skuldige party aan te wys nie. Waar daar in die verlede stryd,

konflik en dispute was voor en tydens egskeiding, kan die sogenaamde geen-

fout-beginsel daartoe aanleiding gee dat egskeiding met relatief min trauma

geskied. Hierdie wetgewing geld ook in Suid-Afrika, naamlik die Wet op Eg-

skeiding, 70 van 1979 en die Wet op Bemiddeling in sekere Egskeidingsaan-

geleenthede, 24 van 1987.

o Die aanname dat kinders uit 'n geskeide/enkelouergesin meer probleme het as

kinders uit 'n intakte gesin, is nie meer geldig nie. Navorsing toon aan dat daar

nie noodwendig 'n verskil is ten opsigte van enkelouergesinne wat deur eg-

skeiding tot stand gekom het, en intakte gesinne waar een ouerfiguur afwesig is

nie. In hierdie opsig bestaan daar baie intakte gesinne wat in werklikheid deur

'n "enkelouer" behartig word, as gevolg van verskillende faktore, waarvan

werksveranlwoordelikhede gewoonlik die belangrikste is. Die klein verskille wat

gerapporteer is ten opsigte van kinders uit geskeide en intakte gesinne illus-

treer juis dat daar in die samelewing kleinerwordende verskille tussen hierdie

twee tipes gesinne bestaan.
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Met spesifieke verwysing na die onbeduidende verskille wathierdie studie bevind het,

kan die volgende gevolgtrekkings ten slotte gemaak word.

o Die resultate van hierdie navorsing is van toepassing op 'n steekproef wat vanuit die

samelewing geselekteer is. Dit verskaf dus belangrike inligting ten opsigte van die

psigologiese funksionering van kinders uit geskeide sowel as intakte gesinne. Die

steekproef is nie gekontamineer deur subjekte wat vooraf met 'n sekere motief

geselekteer is nie.

• Die resultate is bemoedigend omdat dit aandui dat kinders uit geskeide gesinne die

egskeiding suksesvol kon hanteer. Die resultate suggereer die moontlikheid dat

kinders egskeiding (op die lang duur) nie meer noodwendig traumaties beleef nie.



• Die resultate is verder 'n aanduiding daarvan dat egskeiding (en daarmee saam die

konsep van 'n enkelouergesin) in die samelewing genormaliseer het. Vir baie

mense in die Suid-Afrikaanse konteks is ouers wat apart woon nie meer 'n vreemde

verskynsel nie. Kinders word al meer en meer daaraan blootgestelom in die af-

wesigheid van een (en soms beide) ouers groot te word.

e Hierdie navorsingsresultate is streng volgens statistiese beginsels hanteer en as

sodanig verskaf dit 'n verwysingspunt vir toekomstige Suid-Afrikaanse navorsing.

e Cohen (1969) se d-waardes is nie konsekwent gebruik in vroeëre studies waarna

verwys word nie en hoewel dié studies dus statisties beduidende bevindinge aan-

toon, is daar geen verwysing na die praktiese waarde daarvan nie. Die huidige

studie het egter wel subvelde aangetoon wat statistiese beduidendheid sowel as
praktiese waarde verreken.

o Die afwesigheid van beduidende verskille wat by sosiale ondersteuning in hierdie

studie voorgekom het, kan die rede wees waarom kinders kan "cope". Cantor

(2003) dui byvoorbeeld die belangrikheid van sosiale ondersteuningstelsels aan as

'n belangrike veranderlike vir coping.
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6.5 Bydrae van hierdie studie

Hierdie studie maak die volgende spesifieke bydraes tot die navorsing oor die effek van

egskeiding op die kind:

(i) Belangrike Suid-Afrikaanse resultate is verkry oor die funksionering van die kind

in sy middelkinderjare uit egskeidingsgesinne. Geen bestaande studies kon op-

gespoor word waarin die impak van egskeiding op kinders op statisties verant-

woordelike wyse ondersoek is nie.

(ii) Die literatuurstudie het aangedui dat navorsers geneig is om van verouderde

resultate gebruik te maak in hulle beskrywing van die impak van egskeiding op

die kind. Gevolglik word alle kinders uit egskeidingsgesinne te maklik oor die-

selfde kam geskeer.



(iii) Kinders uit egskeidingsgesinne funksioneer nie noodwendig psigologies swakker

as kinders uit intakte gesinne nie.

(iv) Sielkundiges, akademici en professionele persone in aanverwante beroepe

behoort kennis te neem van hierdie studie. Suid-Afrikaans toepaslike inligting is

beskikbaar gesteloor die funksionering van kinders uit egskeidingsgesinne. Die

inligting kan waardevol wees wanneer daar besluite geneem moet word oor die

hantering van kinders uit egskeidingsgesinne.

6.6 Leemtes

Die navorser is bewus van die volgende leemtes in hierdie studie:

o Die navorsingsontwerp was 'n eenmalige insameling van inligting. Dit beteken dat

die resultate nie al die voordele van 'n longitudinale studie inhou nie. Belangrike

inligting ten opsigte van 'n groep kinders op 'n spesifieke tydstip in hul middelkin-

derjare is gebruik. Dit sou sinvol wees om dieselfde groep kinders weer tydens hul

adolessensie en vroeë volwassenheid te ondersoek.

o Dit is belangrik om daarvan kennis te neem dat die navorsing nie die tydsverloop

sedert die egskeiding en die afneem van die meetinstrumente as veranderlikes

ingesluit het nie. Daarom sou dit foutief wees om afleidings te maak ten opsigte van

die impak van egskeiding in terme van pre-, peri- en postegskeidingsprosesse per

se. Die resultate van hierdie navorsing kan nie gebruik word om aan te toon dat

daar onmiddellik na egskeiding 'n klein impak was op die komponente van

psigologiese funksionering wat ondersoek is nie.

• Die navorsing verreken nie die geslag van die beheer-en-toesigouer as veranderlike

nie.

• Kulturele verskille in die ondersoekgroep is nie verdiskonteer nie.
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• • Hierdie navorsing fokus op kinders in hulle middelkinderjare en kan dus nie op alle

kinders in alle ontwikkelingsfases van toepassing gemaak word nie.

• Die navorsing het Westerse meetinstrumente gebruik wat in 'n multikulturele kon-

teks afgeneem is. Verder is die meetinstrumente nie saamgestel met die spesifieke

doelom die impak van egskeiding op kinders te bepaal nie.

o Hierdie studie het nie veranderlikes ten opsigte van die egskeidingsooreenkoms

ingesluit nie. Die vraag of ouers dispute oor beheer-en-toesig- en toegangsmaat-

reëls gehad het, is nie ingesluit nie.

o Volgens Naudé (2001) is die betroubaarheid en geldigheid van sommige van die

meetinstrumente nie optimaal vir Suid-Afrikaanse toestande nie. Suid-Afrikaanse

norme vir die vraelyste sou ook sinvolIer gewees het.

o Aangesien net vier komponente van die kind se psigologiese funksionering by die

vraelyste ingesluit is, sou dit foutief wees om aannames te maak oor alle velde van

psigologiese funksionering by die kind.

• Die steekproefgrootte van kinders uit egskeidingsgesinne kon groter gewees het,

om meer betroubaarheid en geldigheid aan die resultate van hierdie studie te ver-

leen.

• In afdeling 5.2 is aangedui dat die aantal kinders in die steekproef wat uit geskeide

gesinne kom, moontlik ondergerapporteer is.

6.7 Aanbevelings vir verdere navorsing

Die navorser kan die volgende aanbevelings ten opsigte van voortgesette navorsing

maak:
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• Longitudinale studies oor kinders in hulle middelkinderjare uit egskeidingsgesinne

waar kontrolegroepe ingesluit word.

e Aangesien die verhouding van die moeder (as beheer-en-toesigouer) en die kind in

sy middelkinderjare baie meer nagevors is as dié van die vader (as beheer-en-

toesigouer) en sy kind, sal navorsing meer moet fokus op inligting waar die vader

die beheer-en-toesigouer is.

o Die verhouding tussen kinders in hulle middelkinderjare uit egskeidingsgesinne en

hulle grootouers en ander familielede is nog nie voldoende ondersoek nie. Verdere

navorsing in hierdie verband kan waardevol wees.

o Die psigologiese effek van maatskaplike veranderings op kinders uit egskeidings-

gesinne is nie genoegsaam nagevors nie; gevolglik word die disfunksionering van

kinders uit geskeide gesinne soms aan die effek van egskeiding toegeskryf, terwyl

dit moontlik vanweë die maatskaplike eise van 'n enkelouergesin is.

o Navorsing is nodig oor beskermende faktore (protective factors) (Bonanna, 2004) by

kinders uit geskeide gesinne.

o Baie kinders word tans in hersaamgestelde gesinne groot. Dit is noodsaaklik dat die

psigologiese funksionering van die kind in sy middelkinderjare wat in 'n hersaam-

gestelde gesin grootword, ondersoek word.

o Navorsing is nodig oor die psigologiese funksionering van kinders wat by geeneen

van die twee biologiese ouers grootword nie. Lehohla (2002) en Orkin (1998) dui

byvoorbeeld aan dat 'n groot persentasie kinders uit die swart kulture deur nie een

van die twee ouers grootgemaak word nie. Min wetenskaplike inligting is beskikbaar

oor die funksionering van hierdie kinders.

e Meer studies ten opsigte van alle kultuurgroepe is noodsaaklik. Daar is byvoorbeeld

baie min inligting beskikbaar oor die impak van egskeiding ten opsigte van verskil-

lende kultuuragtergronde. Tot onlangs was die fokus van navorsing gerig op die psi-

gologiese funksionering van die Westerse kind uit die middelinkomstegroep (Amato,

2001; Hetherington & Stanley-Hagan, 1999).

• 'n Vergelykende studie behoort gedoen te word rakende die psigologiese funksione-

ring van kinders in die middelkinderjare uit egskeidingsgesinne waar geen dispuut

oor beheer en toesig en toegang voorgekom het nie, teenoor die psigologiese funk-

sionering van kinders in die middelkinderjare uit egskeidingsgesinne waar dispute
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oor beheer en toesig en toegang wel voorgekom het. So 'n studie kan moontlik met

die hulp van die Kantoor van die Gesinsadvokaat onderneem word.

6.8 Tenslotte

Dit is noodsaaklik dat navorsing geïntegreer kan word r:netdie metateoretiese doelstel-

lings wat deur die navorser daargestel is. Met verwysing na die drie doelstellings, soos

bespreek in afdeling 1.4.1.3, kan kortliks die volgende opgemerk word:

o Die navorser het onder die indruk gekom van die unieke karakter van die kind in sy

middelkinderjare en van die feit dat dié kinders suksesvol kan funksioneer, ten spyte

van die impak van egskeiding op hulle lewens.

o In die konteks van die Christologiese ten spyte van karakter van lyding lewer die

studie 'n bydrae ten opsigte van hoop.

o Die resultate van die ondersoek geld vir 'n spesifieke tyd en konteks, wat dit relatief

maak. Verdere verfyning sal nodig wees voordat die resultate veralgemeen kan

word. Die resultate van die ondersoek word dus 'n refrein van die woorde van

Joubert (1997), waarmee die ondersoek begin is:

"Ons moet soek. Ons is so gemaak. Dit is 'n goddelike opdrag. In ons soektog

salons die werklikheid ontdek wat baie anders is as wat ons dit vir onsself voor-

gestel het ... "(Joubert, 1997, p. 6).
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Die Sentrale Statistiekdiens van Suid-Afrika dui aan dat gedokumenteerde egskeidings

die lewens van 45 000 kinders per jaar beïnvloed. Die akkumulatiewe effek van die

psigologiese impak op kinders in hul middelkinderjare is nog nie in Suid-Afrika onder-

soek nie. Min statisties verantwoordbare inligting is beskikbaar ten opsigte van die

psigologiese funksionering van die kind uit geskeide gesinne in vergelyking met dié van

die kind uit intakte gesinne.

Hierdie studie plaas die fokus op die psigologiese funksionering van die kind in sy

middelkinderjare uit geskeide gesinne. Psigologiese funksionering is 'n omvattende

begrip, wat vir die doeleindes van hierdie studie afgebaken is in vier terreine van

psigologiese funksionering, naamlik selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale ondersteun-

ing en gedragsimptomatologie.

In die teoretiese beskouing van die navorsingskonstrukte is die volgende bevind:

• Dit is sinvol om die kind se funksionering binne 'n sistemiese geheelbeeld te

ondersoek. Dit geld sy intrapsigiese sowel as interpsigiese funksionering.

• Ten opsigte van die impak van egskeiding is daar 'n belangrike verband tussen

pre-, peri- en postegskeidingsgebeure.

e Navorsing toon verder deur middel van meta-analises aan dat die impak van

egskeiding op die ouer 'n belangrike veranderlike is wat die impak van egskeiding

op die kind bepaal.

• Selfkonsep, lokus van kontrole, sosiale ondersteuning en gedragsimptomatologie

is veranderlikes wat waardevolle inligting kan verskaf oor die psigologiese funk-

sionering van die kind uit geskeide gesinne.
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In die empiriese gedeelte van die ondersoek is skole uit verskeie plattelandse en stede-

like streke ingesluit ten einde die steekproef so verteenwoordigend as moontlik te

maak. Verder is kinders uit verskeie rasse, tale en sosio-ekonomiese agtergronde ge-

selekteer. Die volgende vraelyste is in die ondersoek gebruik, naamlik: die Piers-Harris

Children's Self-concept Scale, die Norwicki-Strickland Locus of Control Scale, die

Social Support Appraisal Scale en die Child Symptom Inventory - 4. Die statistiese

resultate van die ondersoekgroep is verder nagevors aan die hand van drie verander-

likes, naamlik:

o kinders uit geskeide gesinne versus kinders uit intakte gesinne;

o seuns en dogters uit geskeide gesinne versus seuns en dogters uit nie-geskeide

gesinne en

o kinders van verskillende ouderdomme uit geskeide gesinne versus kinders van

verskillende ouderdomme uit intakte gesinne.

Die resultate van die navorsing toon aan dat die oorkoepelende nulhipotese aanvaar

moet word, naamlik dat daar nie 'n verskil is ten opsigte van sommige komponente van

psigologiese funksionering tussen kinders uit egskeidingsgesinne en dié uit intakte

gesinne nie. Hierdie resultate is bemoedigend ten opsigte van die funksionering van

die kind in sy middelkinderjare uit egskeidingsgesinne. Die bevindings is vergelyk met

beskikbare navorsing. Daar is tot die gevolgtreking gekom dat kinders in hul middelkin-

derjare uit egskeidingsgesinne nie noodwendig swakker funksioneer as kinders uit

intakte gesinne nie.

Die waarde van hierdie studie is geleê in die volgende:

• Suid-Afrikaanse navorsingsresultate word beskikbaar gestel en

• sielkundiges, akademici en professionele persone in randverwante beroepe sal

die inligting nuttig kan gebruik in hul professies.

Ten slotte is voorstelle gedoen met die oog op voortgesette navorsing.
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According to the South African Central Bureau of Statistics, documented divorces affect

the lives of 45 000 children each year. The accumulative effect of the psychological

impact on children in their mid-childhood years has not yet been researched in South

Africa. Little statistically justifiable data is available regarding the psychological

functioning of children from divorced families compared with those from intact families.

This study focuses on the psychological functioning of children from divorced families

who are in their mid-childhood years. Psychological functioning is a comprehensive

concept that for the purpose of this study has been divided into four areas of

psychological functioning, namely self-concept, locus of control, social support and

behaviour symptomatology.

In the theoretical consideration of the research constructs the following findings were

made:

., It is meaningful to study both the intra- and interpsychic functioning of a child

within a systemic totality.

• A significant relation exists between pre-, peri- and post-divorce events with

regard to the impact of divorce.

• Research by means of meta-analyses shows that the impact of divorce on

parents is an important variable that determines the impact of divorce on

children.

• The study also shows self-concept, locus of control, social support and behaviour

symptomatology to be valuable variants that may provide information regarding

the psychological functioning of children from divorced families.

For the empirical part of this study, schools from rural as well as urban regions were

included to ensure representivity of the sample. In addition, children from various racial,
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language and socio-economic backgrounds were selected. The following

questionnaires were used in the study: the Piers-Harris Children's Self-concept Scale,

the Norwicki-Strickland Locus of Control Scale, the Social Support Appraisal Scale and

the Child Symptom Inventory - 4. The statistical results of the experimental group were

investigated further, with reference to the following three variants:

• children from divorced families versus those from intact families;

• boys and girls from divorced families versus those from intact families and

• children from different age groups from divorced families versus those from

different age groups from intact families.

The results of the research indicate that the broad null hypothesis should be accepted,

namely that there is no difference between children from divorced families and those

from intact families with regard to some components of psychological functioning.

These results are encouraging with regard to the functioning of children in their mid-

childhood years from divorced families. These findings were compared with available

research. The conclusion was reached that children in their mid-childhood years from

divorced families do not necessarily function less effectively than children from intact

families.

The value of this study lies in the following:

• South African research results are being made available and

• psychologists, academics and those in related professions are provided with

information which may be useful in their professions.

In conclusion, suggestions were made for continued research.
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