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HOOFSTUK l 

INLEIDING 

Hi erd i e werk het ten doel om ondersoek in te ste 1 na. die verska ling 

van Mas low se se lfaktua 1 i seringseienskappe by meer en minder geaktua l i

seerde studente. 

Aangesien Maslow selfaktualisering sien as die neiging van die individu 

om sy eie instrisieke aard te ontwikkel (Gouws, Louw, Meyer & Plug, 

1979) word die selfaktualiseringsbenadering dus binne 'n sogenaamde 

positiewe sielkunde geplaas. Binne hierdie positiewe sielkunde word 

die mens gesien as str.ewend na gesondheid, groei, vervulling en intellek

tuele of artistiese kreatiwiteit eerder as in 'n toestand waarin slegs 

~ paging tot remediering of ongemaksontvlugting al moontlikhede is. 

Dus moet die sielkundige gesondheidstoestand iets meer wees as die 

afwesigheid van sielkundige siekte (Tallent, 1978). 

Hierdie positiewe siening van die mens is egter 'n relatiewe jong ont

wikkeling in die sielkunde. Aangesien die positiewe siening as reaksie 

ontwikkel het op die negatiewe mensbeskouing van die psigoanalise 

en die meganiese mensbeskouing van die behavioriste, blyk dit sinvol 

te wees om in kort na die s i e lkunde se ontwi kke 1 i ng te gaan kyk. 

Die invloed van die vroee sowel as die latere filosowe, die natuurweten

skaplike bloeitydperk en veral die natuurwetenskaplike metode wat 

hieruit voortgevloei het, die tydperk van die skole en die gedurige 

fokus of klem verskuiwing tussen die gevoel en rede van die mens sal 

in die gedeelte wat handel oor die agtergrond tot die studie van self

aktualisering, toegelig word. 
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In hierdie agtergrondskets sal ook aandag gegee word aan die sogenaamde 

derde rigting aangesien Maslow algemeen beskou word as segsman van 

die derde rigting. Die fenomenologiese-, eksistensiele- en humanistiese 

sielkunde vorm die derde rigting. 

Met ~ duidelike beeld van waar Maslow in die sielkunde staan, kan 

dan gaan kyk word na wat selfaktualisering vir Maslow beteken en behels. 

Aandag sal gegee word aan die mensbeskouing van Maslow, Maslow se 

motiveringsteorie, basiese behoeftes, selfaktualiseringsbehoeftes 

en die meting van selfaktualisering. 

Die oorsig in verband met die ontwikkeling van die sielkunde asook 

die bespreking in verband met selfaktualisering, dien as literatuuroorsig 

of basis waaruit en waarvolgens die ondersoek in verband met die self

aktualiseringseienskapverskaling gerig kan word. 

Maslow het net ouer, volwasse, Westerse persone in sy studie gebruik 

en verder is sy navorsingsmetode deur die kritici as subjektief en 

onwetenskaplik beskou. Maslow (1970) erken die tekortkominge, maar 

bied sy navorsing aan as 'n aanvanklike, inleidende ondersoek wat nog 

empiries geverifieer moet word. 

in die selfaktualiseringsveld 

Verder moedig Maslow verdere ondersoeke 

aan en bevee 1 aan dat jonger persone 

asook ander kulture, betrek moet word in sulke ondersoeke. Aangesien 

hy ·n bepaa lde teorie en verwante aspekte daar gestel het, kan ander 

ondersoeke sy bevindinge nou kontroleer en emperies verifieer. 

As gevolg van die feit dat die meeste navorsing in verband met self

aktualisering fokus op die daarstel van ~ geskikte meetinstrument 

en relatief min aandag en pogings aan die toetsing van Maslow se teorie 
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gewei word (Ryckman, 1982), het die skrywer vir homself die vraag 

begin afvra of die selfaktualiseringseienskappe as van gelyke belang 

deur verskillende persone ervaar word. 

Aangesien Maslow met net die beste moontlike populasie gewerk het 

en hy ook ondersoeke met jonger persone aangemoed i g het, asook die 

meer geredelike beskikbaarheid van studente het die skrywer besluit 

om sy steekproef so te kies dat slegs honneurs-, meesters- en doktorale 

studente asook studente wat op sportgebied die universiteit by ·n Suid

Afrikaanse Universiteitekampioenskap, of die Springbokke verteenwoordig 

het, daarin in gesluit sal word. Daar is oak van kuns- en dramastudente 

gebruik gemaak wat in die vierde voorgraadse jaar van studie was. 

Aangesien die meerderheid kursusse slegs oor 'n periode van drie jaar 

strek, kan die studente as honneurs studente beskou word. Die beste 

akademiese-, kuns- en sportstudentepopulasie word dus gebruik. 

Die doel van hierdie ondersoek is om te bepaal of daar enige ordering

verskil tussen die verskaling van die selfaktualiseringseienskappe 

by bogenoemde studentepopulasie voorkom. 

In die volgende hoofstuk sa 1 gepoog word om binne die bree konteks 

van die ontstaan en ontwikkeling van die sielkunde, ·n agtergrond tot 

die studie van selfaktualisering te bied. 
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HOOFSTUK 2 

AGTERGROND TOT DIE STUDIE VAN SELFAKTUALISERING 

2. l INLEIDING 

Om te dien as agtergrond vir hierdie werk word daar net in kort aandag 

gegee aan die ontstaan en ontwikkeling van die sielkunde as ·n eie 

selfstandige wetenskap. Met hierdie agtergrondskets word geensins 

gepoog om die ontstaan, ontwikkeling en verloop van die sielkunde 

volledig te beskryf nie. 

Aangesien selfaktualisering binne die sogenaamde derde rigting geplaas 

kan word en die derde rigting weer as reaksie teen die behaviorisme 

en psigoanalise ontstaan het, word dit dus belangrik om eers vas te 

stel waar die derde rigting dit self in die veld van die sielkunde 

bevind. 

Met kennis van die derde rigting se algemene mensbeskouing en benaderings

wyse tot die sielkunde, kan die klem dan vir die doel van hierdie 

werk verskuif na die begrip selfaktualisering. 

Aangesien die behaviorisme en psigoanalise slegs twee van die sogenaamde 

vyf skole uitmaak en die ontstaan van die skole weer deur ander ontdek

kings en verwikkelinge voorafgegaan is, kan daar nie, volgens die 

skrywer se mening, net by die behaviorisme en psigoanalise in 'n agter

grondskets stilgestaan word nie. 

As die verskillende ontwikkelinge, benaderings en skole beskou word 

.binne die tydperk en omstandighede waarin dit ontwikkel het, word 
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die onderliggende strominge en die effek wat dit op die verdere ontwikke

ling van die sielkunde gehad het, beter verstaan. Van der Merwe (1977) 

is dan ook van mening dat wanneer die mens se bestaansveiligheid bedreig 

word - hetsy deur 'n groot wetenskaplike ontdekking, 'n natuurkatastrofe 

of 'n sos i a le omwente ling - hy · tot homse lf i nkeer en vrae begin ste 1 

oor die aard van sy innerlike lewe en die doel van sy bestaan. Die 

verskynsel het homself dan ook al verskeie male in die geskiedenis 

van die mens herhaal. In sulke tye van krisisse word eeu-oue beskouinge 

en waardes dikwels gewysig of heeltemal onvergewerp. 

Soos later in die bespreking van die opeenvolgende stadia in die siel

kunde aangetoon sa l word, het vera 1 oor loe, die ontwi kke ling van die 

wetenskap asook die reaksie op 'n vorige benadering, die ontwikkeling 

van die sielkunde grootliks bepaal. 

Phares ( 1979) beweer dan ook dat oorloe die manier het om a lles te 

verander. So byvoorbee ld het die Eerste Were ldoor log die ontwi kke ling 

van toetse, waardeur die mens se vaardigheid gemeet kan word, gestimu

leer. Hier word veral gedink aan die Army Alpha en Beta groeptoetse 

(Phares, 1979; Du Toit & Van der Merwe, 1976). Oorlog is egter ook 

'n bedreigende en onseker gebeurtenis vir die mens. Die Tweede Wereld-

oor log het byvoorbee ld ba i e mense in s ie lkund i ge wanaangepaste we sens 

verander. Na die mense moes omgesien word. Die situasie het tot 

gevolg gehad dat rehabilitasie programme geloods moes word om die 

duisende mans en vroue wat emosionele traumas beleef het te help na 

en tydens hulle militere-diens. Hierdie behoefte het beslis sielkundige 

kennis en metodes gestimuleer. Groot bedrae geld is beskikbaar gestel 

vir die rehabilitasie en die rol van sielkunde is dus hierdeur beklem

toon. Verder het die Nazi tirannie baie van die Europese sielkundiges 
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na die Verenigde State van Arnerika laat uitwyk en sodoende is die 

bestaande kennis in verband met sielkunde wyer bekend gestel, maar 

ook met mekaar in aanraking gebring (Phares, 1979). 

Die ontwikkeling van die natuurwetenskap het n beslissende rol in 

die ontwikkelingsgeskiedenis van die sielkunde gespeel. Soos die 

metodes en kennis van die natuurwetenskap uitgebou is, kon die sielkunde 

daarvan gebruik maak. Hier word veral aan die eksperimentele en fisio

logiese sielkunde gedink. 

Verder het die ontwikkeling van die sielkunde 'n patroon van aksie

reaksie gevolg. 'n Bepaalde skool ontstaan as reaksie op 'n vorige 

benadering (Moller, 1980) en die skool groei sterk omrede dit die 

teenoorgestelde benadering handhaaf as die ander skool of die tekorte 

en punte van kritiek aanvul. Wanneer daar dan n i e meer 'n behoefte 

aan sterk en luidrugtige protes is nie, sterf die skool as sulks n 

geleidelike dood. Wat veral interessant is, is dat skool B byvoorbeeld 

ontstaan het in reaks ie op skoo l A se s i en i ng in verband met aspek Z. 

Mettertyd word skool C gestig as reaksie teen die siening van skool B in 

verband met aspek Z. In werklikheid kom skool A en C se siening in 

verband met aspek Z dan tot 'n groot mate ooreen. Elke skool het egter 

gedien as vrugbare protes en het daardeur 'n substantiewe bydrae tot 

die sielkundige denke gelewer (Schultz, 1975). 

Die voortdurende swaai van die pendulem tussen uiterstes kenmerk vera l 

die vroee sielkundige ontwikkeling. So 'n swaai tussen uiterstes is 

nie vreemd in 'n relatief jong wetenskap nie. Daardeur word die grense, 

denke, metodes en so meer voortdurend getoets en lewendig gehou. 

Op die wyse word verskillende aspekte, gewoonlik die meer uiterste 

pole, geidentifiseer en ondersoek. Daar kan verwag word dat die tussenin 



7 

areas met verloop van tyd ingek leur sa 1 word. Die resultaat kan dan 

gesien word as 'n poel van sielkundige kennis, metodes, benaderings, 

ensovoorts. 

Afhangend van die bepaalde sielkundige se invalshoek of klemlegging, 

kan verskeie aspekte afsonderlik of in kombinasie uit hierdie poel 

van sielkundige kennis uitgelig word. Verski llende kombinasies met 

meer of minder ooreenkomste tussen s i e lkund i ge teori ee is dus moont 1 i k 

en al die kombinasies kan sinvol en bruikbaar wees. Volgens die skrywer 

se mening is dit die posisie waarin die sielkunde ditself, met meer 

as honderd sielkundige teoriee in die praktyk (Toksoz & Karasu, 1977), 

tans bevind. 

Die agtergrondskets ten ops i gte van die ontstaan en ontwi kke 1 i ng van 

die sielkunde sal aan die hand van die volgende verdeling geskied. 

Die verdeling is slegs vir ordelike vermeldingsdoeleindes gemaak. 

- Die tydperk tot voor die skole 

- Die tydperk van die skole 

- Die tydperk na die skole 

Die geskiedkundige ontwikkeling van die sielkunde tot voor die tydperk 

van die skole sal nou aan die hand van 'n aantal tydvakke bespreek 

word. Die tydperk moet egter nie gesien word as eksakte waterdigte 

kompartemente nie, aangesien die tydvakke deur die skrywer so gekies 

is om die geskiedkundige ontwikkeling van die sielkunde volgens ~ 

logiese ordening aan te bied. 
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2.2 DIE TYDPERK TOT VOOR DIE SKOLE 

2.2. 1 DIE PRIMITIEWE TYDPERK (TOT ± 400 v.C.) 

Die tydperk staan bekend as die tydperk van die animisme, dit wil 

se die mens glo aan bonatuurlike geeste en alle natuurverskynsels 

asook die mens se eie gedrag word in terme van die bonatuurlike verklaar 

(Van der Merwe, · 1977). Suinn (1975) is van men1ng dat die vroeer 

Chinese, Egiptenare en Hebreers in geeste of gode geglo het om sodoende 

sin in hulle fisiese wereld te verkry. Hulle het siektes in terme 

van bose geeste en duiwels verklaar. 

2.2.2 DIE GRIEKSE TYDPERK: NATUURLIKE OORSAKE WORD GESOEK (!400 v.C.) 

As gevo lg van die burgeroor log wat tussen Sparta en Athene losgebars 

het en die groot sosiale omwenteling wat daarmee gepaard gegaan het, 

het die menslike natuur eers teen ongeveer die vyfde eeu voor Christus 

op die voorgrond getree. Die ou Griekse fi losowe wat a ltyd met die 

groot heelal daarbuite doenig was - met die makrokosmos - wend hulle 

nou na die mens - die mikrokosmos - om horn beter te probeer verstaan. 

Wat vroeer op die rekening van die gode geplaas is, word nou aan die 

mens se eie natuur toegeskryf (Van der Merwe, 1977). 

Die Griekse filosowe (ongeveer 400 jaar v.C.) het in meer as een opsig 

die grondslag van die Westerse sielkunde gele, veral Plato (427 -

347 v.C.) en Aristoteles (384 - 322 v.C.) het in die tyd bydraes gelewer 

rondom die psigologie of "kennis van die siel" (Du Toit & Van der 

Merwe, 1976; Lefrancois, 1980; Louw, 1982; MHller, 1980; Schultz, 1975). 

Die term psigologie kan na die tydperk teruggevoer word aangesien 

psige met siel en logos met kennis vertaal kan word (Du Toit & Van 



der Merwe, 1976; 

Wenham, 1979). 

Lefrancois, 1980; Phares, 1979; Suinn, 1975; 

Vir ongeveer 2 000 jaar is daar binne die fi losofie aandag gegee aan 

aspekte van die mens en sy bestaan wat vandag binne die terrein van 

die sielkunde val (Moller, 1980). In daardie dae het die filosofie 

die meeste ander dissiplines ingesluit (Lefrancois, 1980; Morgan, 

1961; Phares, 1979), maar soos die kennis toegeneem het, het daar 

spesialiteitsgebiede in die filosofie ontwikkel (Cattel, 1947; .Lefran

co i s , 1980) • 

Die ou Griekse filosowe het hulle besig gehou met waarneming en intro-· 

speksie (Lefrancois, 1980; Morgan, 1961). Hulle het gepoog om hulle 

kennis op 'n ordelike wyse te rangskik en te spekuleer rondom die 

betekenis daarvan (Morgan, 1961). 

2.2.3 DIE MIDDELEEUE: DIE MENS EN SY GELOOF IN DIE BONATUURLIKE 

(±soo - 1 soo n.c.J 

Met die verbrokkeling van die Romeinse Ryken die uiteindelike ondergang 

van die Grieks-Romeinse beskawing, breek daar 'n tydperk van sosiale 

onrus en per soon 1 ike onsekerheid aan wat eeue lank sou duur. Die 

vanda le voer strooptogte uit en saai dood en verwoesting so ver hulle 

gaan. Dit wat oorbly word deur die pes afgemaai (Van der Merwe, 1977). 

·n Ontreddende en vreesbevange mensdom soek wanhopig na 'n toevlug en 

vind dit in die Christendom. Die Christelike leer vestig onder andere 

die aandag op die onverganklikheid van die siel en op 'n ander selfs 

beter lewe na die dood in die hiernamaals (Van der Merwe, 1977). 
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Gedurende die eerste eeu van die Christelikejaartelling het geen noemens
waardige ontwikkeling in die sielkunde plaasgevind nie. Sielkunde 
was nog steeds ~ onderafdeling van die filosofie en die opvatting 
dat die liggaam en gees twee aparte dele is, het voort bestaan. Die 
vroee Christelike kerk onderskryf ook die siening. Augustinus (345 - 430) 
beklemtoon egter dat die gees nie deur die liggaam ingekerker word 
nie, en dat die mens n bewussynslewe het wat hyself innerlik kan waar
neem en beskrywe (Du Toit & Van der Merwe, 1976). 

Kennis wat tot nou verkry is, word geignoreer en die geestelikes word 
as die leiers beskou (Lou1~, 1982; Suinn, 1975). Die mens keer dus 
weer in ~ sekere sin terug na die geloof in die bonatuurlike. Sielkunde 
word nou gesien as die studie van die siel volgens Cattel (1947) en 
se lfondersoek of introspeksie is weer aan die orde van die dag (Du 
Tait & Van der Merwe, 1976). 

2.2.4 HERLEWING VAN DIE GRIEKSE FILOSOFIE (~ 12 - l3de eeu) 

Teen die einde van die twaalfde en begin van die dertiende eeu ontwik
kel daar egter n reaksie teen hierdie gedwee onderwerping van die 
mens aan die kerk (Van der Merwe, 1977). 

Volgens Suinn (1975) verskyn die term sielkunde die eerste keer in 
1590 in Goeckel se geskrif getitel: "Psycho logia - Hoc Est de Homi
nis Perfectione". 
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2.2.5 17de EEU: HERONTDEKKING VAN DIE MENS AS INDIVIDU 

Nadat die kerk vir eeue lank daarin geslaag het om die aandag van 

sy volgelinge op die siel en die se bestemming in die hiernamaals 

gevestig te hou, ontdek die mens nou die teenwoordige wereld. Hy 

word bewus van sy eie individualiteit. Hy wil nie meer voorgese word 

wat om te doen en te glo nie; hy dring aan op vryheid van denke en 

geloof; hy sien homself as 'n selfstandige individu. Die mens raak 

sielkundig mondig en die idee van 'n siel wat in die liggaam ingekerker 

is, word al hoe minder aanvaarbaar (Van der Merwe, 1977). 

Volgens Moller (1980) is die veranderinge wat in die sewentiende eeu 

plaasgevind het hoofsaaklik te wyte aan die natuurwetenskaplike ont

dekkings. Benewens ander wetenskappe was dit veral die studie van 

die fisiologie gedurende hierdie tydperk wat 'n belangrike bydrae gelewer 

het in die ontwikkeling van die sielkunde as selfstandige wetenskap. 

04 Toit en Van der Merwe (1976) is van mening dat as gevolg van die 

wetenskaplike vordering wat daar gemaak is en die ontdekking op die 

gebied van die fisika en die fisiologie - die mens tot geheel en al 

nuwe ins igte gekom het ten ops i gte van sy gedrag. Aangevuur deur 

die st imu lerende tydsgees en aangemoedig deur die nuwe ontdekk ings 

op die gebied van die fisika en fisiologie, het die mens nuwe belang

stelling in sy eie gedrag en in selfondersoek getoon (Louw, 1982). 

Die Franse filosoof en wiskundige, Rene Discartes (1596 - 1650) het 

hierdie natuurwetenskaplike ontdekkings op die gedrag van die mens 

van toepassing gemaak. Hy poog om menslike gedrag in terme van fisiese 

en fisiologiese prosesse te verklaar. Volgens Descartes was die mens 

'n blote masjien waarin alles volgens vaste wette of reels verloop. 

Dus is die gedrag van die mens outomaties (Du Toit & Van der Merwe, 

1976). 
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Descartes glo dat die verstand en liggaam twee aparte dele is, maar 

dat dit in interaksie met mekaar is (Suinn, 1975). 

Descartes het horn ten doel gestel om vir die wysbegeerte ·n onbetwyfelbare 

uitgangspunt te soek. Hy was so geimponeer deur die natuurwetenskaplike 

suksesse dat hy dit as punt van orientasie aanvaar het en gevolgl ik 

van mening was dat slegs die kennis wat op die natuurwetenskaplike 

wyse verkry word, op objektiwiteit aanspraak kan maak. Die natuurweten

skaplike werksaamheid word gekenmerk deur die sogenaamde empiriese 

metode. Die met ode berus op 'n sp 1 its i ng of verde 1 i ng tussen subjek 

en objek of in sielkundige terme bewussyn en waarneembare wereld. 

Die splitsing word histories teruggevoer na Descartes (Meyer, Muller 

& Maritz, 1967). Net soos Plato maak Descartes dus 'n skeiding tussen 

die liggaam en die psige en sien dit as twee losstaande entiteite 

(Louw, 1982). 

John Loche (1632 - 1704) was ook ~ prominente figuur in hierdie periode 

met sy siening dat die psige saamgestel is uit talle deeltjies (Lauw, 

1982). 

2.2.6 l8de EEU: DIE EEU VAN DIE REDE OF VERSTAND 

Die ontwikkeling op die gebied van die natuurwetenskap bereik 'n nuwe 

hoogtepunt in hierdie eeu (Van der Merwe, 1977). Die begeerte om 

te sistematiseer, te klassifiseer en om in ordelike kategoriee te 

groepeer, kom in die eeu voor (Suinn, 1975). Hierdie neiging word 

toegeskryf aan die suiwer wetenskaplike metode van navorsing wat neerkom 

op die versameling van feite deur die gebruik van objektiewe waarneming 
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en eksperimentele tegnieke {Ryckman, 1982 & Van der Merwe, 1977). 

Aangesien die objektiewe ontledingsmetode met soveel sukses in die 

natuurwetenskappe aangewend is, word dit ook op die menslike gedrag 

van toepassing gemaak {Van der Merwe, 1977). Sielkunde, wat gestam 

het uit die spekulatiewe filosofie, was op soek na die daarstelling 

van 'n onafhanklike dissipline en die wetenskaplike metode is as die 

oplossing gesien. Die wetenskaplike metode wat deur die natuurwetenskap 

gebruik is, word toe net so - sander enige kritiek - oorgeneem. (Ryckman, 

1982). 

Die ou filosofiese beskawing, sowel as die godsdienstige oortuiginge 

dat elke mens 'n doel in die lewe het, word as onwetenskaplik verwerp. 

Aangesien die subjektiewe bewussynslewe van die mens nie vatbaar is 

vir die objektiewe eksperimentele metode nie, word dit opsy geskuif, 

al sou dit nie kon bestaan nie (Ryckman, 1982; Van der Merwe, 1977). 

Volledige ojektiewe beskrywings van die mens se reaksies word gegee, 

maar sander enige dinamiese verband (Van der Merwe, 1977). 

Cattel (1947) is van mening dat sielkunde homself in hierdie tyd begin 

losmaak het van fi losofie, maar dat dit tog nog aan die fi losofie 

verbind was. 

2.2.7 19de EEU: DIE ROMANTIESE TYDPERK - DIE GEVOELMENS 

Gevoel kry in die begin van die negentiende eeu die oorhand oor die 

rede, omrede die paging om die mens se gedrag verstandelik te begryp 

en te verklaar, misluk het. Die objektiewe ontledingsmetode skiet 

te kort wanneer dit by die subjektiewe ervaringslewe van die mens 
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kom. Verder is al die pogings om van die mens 'n dier met verstand 

en met stereotipe gedragsreaksies te maak, tevergeefs. Die mens se 

innerlike vryheid en eie reg tot keuses kom weer na vore, hetsy in 

die beheer van drange en begeertes 6f in die beheer van sy emosies 

(Van der Merwe, 1977). 

Op die pol it i eke terre in breek 'n nuwe tydperk van rus en ka lmte in 

Europa aan. Die Napoleontiese oorloe is verby en persoonlike verhoudinge 

tussen mense en introspektiewe ontleding van gedagtes en gevoelens 

is weer moontlik (Van der Merwe, 1977). 

Moller (1980) is van mening dat alhoewel die geskiedenis van die siel

kunde teruggevoer kan word tot die beskouinge van die ou Griekse filo

sowe (ongeveer 400 jaar v.C.) - die sielkunde as wetenskap eers teen 

die einde van die negentiende eeu begin het. Schultz (1975) is van 

mening dat die ware beginpunt van die sielkunde rofweg ·n eeu gelede 

was. Toe het die sielkunde 'n werklike onafhanklike dissipline geword 

met sy eie unieke metodes van ondersoek en teoretiese rasionaal. 

Du Toit en Van der Merwe (1976) is van mening dat teen die einde van 

die agtiende en begin van die negentiende eeu die sielkunde as wetenskap 

begin losraak het van die filosofie en dat dit toe al meer begin oorhel 

het na die eksperimentele natuurwetenskappe. Veral die klem op die 

studie van die fisiologie het hierin ·n bydrae gelewer (Moller, 1980). 

Lauw (1982) stel die saak as volg: Die sielkunde kan beskryf word 

as 'n wetenskap met ·n lang verlede, maar 'n kart geskiedenis. Die mens 

het sedert sy ontstaan nog altyd belang gestel in gedrag, maar die 

wetenskap like bestuderi ng van gedrag is eers teen die e i nde van die 

negentiende eeu ontwikkel. 
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Die objektiewe natuurwetenskaplike metode het weer die oorhand gekry 

in die twee de he 1 fte van die eeu en die twee de he l fte word gekenmerk 

deur materialisme. ~ Steriele vyftig jaar van feite versameling 

volg tot Fre~d weer ~ dinamiese benadering begin bepleit (Van der 

Merwe, 1977). 

2.2.8 20STE EEU: DIE MODERNE NATUURWETENSKAPLIKE EN GEESTESWETEN

SKAPLIKE NAVORSING 

Die snelle ontwikkeling op die gebied van die fisika en fisiologie 

teen die einde van die negentiende eeu en die eerste helfte van die 

twintigste eeu, maak opnuut die belangstelling van die mens in sy 

eie geesteslewe gaande (Van der Merwe, 1977). 

Ernst Weber (1795 - 1878) (sensasies), Johannes Muller (vader van 

die eksperimentele sielkunde), Hermann van Holmholtz (1821 - 1894) 

(senu-impulsmeting), Bell, Danders (reaksietyd), Flourens (gedrags

beinvloeding deur die brein), Hall (refleks), Bernard (homeostase) 

en Charles Darwin (1809 - 1882) (evolusieteorie) se bydraes asook 

die fisiologie (Du Tait & Van der Merwe, 1976; Lauw, 1982; Moller, 

1980) het daartoe bygedra dat beskouinge ten opsigte van die mens 

wat oar eeue heen gehandhaaf is, ongeldig bewys is. As gevolg van 

hierdie ontwikkeling in die natuurwetenskap het ~ behoefte aan ~ 

wetenskaplike ontleding van die mens se ervaringslewe ontstaan (Moller, 

1980). 

Op (]rand van eksperimente le gegewens ontstaan daar nou teoriee oor 

die gedrag van die mens (Van der Merwe, 1977). 

Lefra~cois (1980) is van menir:g dat sielkunde prodLlk var, die laat 
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negentiende en twintigste eeu is, terwyl Van der Merwe (1977) van 

mening is dat daar eers in die begin van die twintigste eeu werklik 

vordering gemaak is met die sielkundige ontleding van bewussynsfunksies 

en persoonlike probleme. 

2.2.9 SAMEVATTING VAN DIE TYDPERK TOT VOOR DIE SKOLE 

Die tydperk tot voor die sko le is dus gekenmerk deur die voortdurende 

swaai van die pendulum tussen die gevoel en rede van die mens. Met

tertyd het die behoefte ook ontstaan om 'n eie ondersoekwyse vir die 

sielkunde te ontwikkel; eerstens om weg te beweeg van die "vae" filo

sofiese metodes, en tweedens om deur so ·n metode sielkunde op ·n gelyke 

voet met die natuurwetenskap te plaas. Aan die einde van die negentiende 

eeu en die begin van die twintigste eeu het die sielkunde ditself 

as ~ eie volwaardige terrein begin vestig. Die sielkunde was nou 

in 'n posisie om eie teorie te begin ontwikkel en moes ook eie teorie 

lewer om sy bestaan te regverdig. Dus was die klimaat gereed vir 

teorie-ontwikkeling. 

2.3 DIE TYDPERK VAN DIE SKOLE 

1-/anneer die waarnemi ngs en bewyse min is en nuwe metodes ncig ontwi kke l 

word, kan periodes van 11 -ismes" verwag word. Suike periodes word 

gekenmerk deur versk i 11 ende s i enswyses en el keen van die s i enswyses 

word met groot toewyd i ng aangeb i ed en bekend geste l (Morgan, 196 l). 

Sielkunde het ook so 'n stadia in sy ontwikkeling deurgemaak naamlik 

die tydperk van die skole. 

Die ontwikkeling van die sielkunde sedert 1879 word gekenmerk deur 
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die totstandkoming van sulke .sterk, georganiseerde sielkundige skole. 

~ Skoal het bestaan uit ~ groep sielkundiges wat ~ gemeenskaplike 

standpunt oar menslike gedrag en navorsingsmetodes gehuldig het. 

Vandag bestaan daar slegs kwynende oorblyfsels van die ou skole, maar 

hulle idees en invloede speel steeds~ rol in die hedendaagse sielkunde 

(Louw, 1982). 

Die skole wat in hierdie werk vermeld word, is 

strukturalisme 

funksionalisme 

behaviorisme 

gestaltsielkunde 

psigoanalise 

Eerstens dan meer oor die strukturalisme 

2.3. 1 STRUKTURALISME 

Wilhelm Wundt (1832 - 1920) 'n Duitse filosoof en medikus stig in 1879 

die eerste sielkundige (eksperimentele) laboratorium aan die univer

siteit van Leipzig in Duitsland. Di~ stig_ting van hierdie laboratorium 

kan beskou word as die vertrekpunt van die moderne wetenskaplike siel

kunde (Du Toit & Van der Merwe, 1976; Lefrancois, 1980; Louw, 1982; 

Ryckman, 1982). So groepeer die eerste groep persone, wat as wetenskap

like sielkundiges beskou kan word, hulself in Duitsland rondom die 

pionier Wilhelm Wundt (Darley, Glucksberg, Kamin & Kinchla, 1984). 

Volgens Phares (1979) is die eerste professoraat in die sielkunde 

dan ook in 1888 aan James Mcheen Cattel toegeken. 
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Die strukturalisme groei volgens Louw .(1982) uit die idees van Wundt 

en dus is· dit te verwagte dat Wundt se volgelinge hulself in die skool 

van die strukturalisme groepeer (Moller, 1980). Die skool gee aanleiding 

tot 'n nuwe metode naamlik die eksperimentele opset en alle komplekse 

aspekte word in komponente geanaliseer (Morgan, 1961). Enige aspek 

word in sy kleinste element of struktuur opgebreek en hierdie elemente 

word dan as fundamentele boustene beskou en ondersoek (Louw, 1982). 

Inteenstelling met die begrip siel van die filosofie wat as te vaag 

beskou is, defihieer hulle die studieveld van die sielkunde nou as 

die bewussyn. Om egter aan die sielkunde 'n wetenskaplike karakter 

te gee, word die bewussynservarings met behulp van die natuurwetenskap

likeondersoekmetode van analise-sintese bestudeer (Louw, 1982; Moller, 

1980). 

In die algemeen is daar nie veel aandag gegee aan die meet van indivi

duele verskille nie; die doel was eintlik om veralgemeende beskrywings 

van menslike gedrag te formuleer en dus is individuele verskille 

ge'ignoreer .. Die feit dat een individu verski llend reageer van 'n ander 

as be i de waargeneem word onder i dent i ese omstand i ghede is as 'n vorm 

van ·n fout beskou (Anastasie, 1982). Wundt formuleer dan ook 'n assosia

sieteorie om die eenheidskenmerk van die bewussynslewe te verklaar 

(Du Toit & Van der Merwe, 1976). 

Die bewussynslewe van die mens word deur middel van 'n proses van self

waarnemi ng of i ntrospeks i e ondersoek en ont l eed (Darley, et a 1., 1984; 

Du Toit & Van der Merwe, 1976; Louw, 1982; McKeachie & Doyle, 1970; 

Moller, 1980; Van der Merwe, 1977). Dit kom daarop neer dat elke 

mens sy eie subjektiewe waarnemings, gevoelens en gedagtes op 'n objek

tiewe wyse ontleed en hu1 ervarings op 'n verbale wyse beskryf (Louw, 
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1982; Van der Merwe, 1977). 

Die kritiek wat die strukturalisme ontlok het, was hoofsaaklik daarin 

gesetel dat die metode van introspeksie as te subjektief van aard 

was om betroubaar te wees (Louw, 1982). 

2.3.2 FUNKSIONALISME 

Vir sekere sielkundiges in hierdie tyd was die studie van die bewussyn 

nog te subjektief en TI tweede skool naamlik die funksionalisme kom 

tot stand. Die skool ontwikkel in Amerika onder leiding van sielkundiges 

soos William James (1842 - 1910), John Dewey (1859 - 1952), Angell 

(1869 - 1949), Carr en ander as reaksie teen die strukturalisme en 

met die doel om die sielkunde in TI nog meer objektiewe rigting te 

lei (Louw, 1982; Moller, 1980). 

In teenstelling met die strukturaliste wat geinteresseerd is in die 

elemente waaruit die bewussynsprosesse opgebou is (met ander woorde 

die "wat"), konsentreer die funksionaliste op die funksie en funksione

ring van die bewussynsprosesse (met ander woorde die "hoe" en "waarom"). 

Die strukturalisme blyk dus te eng te wees vir die funksionalis aangesien 

dit beperk was net tot vers lae van wat 'n per soon ervaar. Verder stem 

hulle nie saam dat die bewyssyn voorgestel kan word as bestaande uit 

TI aantal elementere sensasies nie. In reaksie teen die siening bestudeer 

James en Dewey die funksionering van gedrag en bewussynsprosesse en 

nie bloat net die strukture daarvan nie (Morgan, 1961). Klem word 

dus gele op uiterlike waarneembare gedrag (Louw, 1982). 

Introspeksie as metode van ondersoek word nie vervang nie, maar met 

meer objektiewe metodes aangevul soos byvoorbeeld noukeurige waarneming, 
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die gebruik van kontrolegroepe, laboratoriumeksperimente onder gekontro

leerde omstandighede, en so meer (Moller, 1980). Die eksperimentele 

metode word dus uitgebrei om introspeksie en die waarneming van gedrag 

in te sluit (Morgan, 1961). 

Funksionalisme is dus tweeledig van aard naamlik 

- die studie van die totale gedrag en die individuele 

ervaring daarvan asook 

- TI belangstelling in die funksie van die aktiwiteite 

. waarin TI individu betrokke is (Morgan, 1961). 

Deur die funksionalisme het die sielkunde as wetenskap ·n groot stap 

vorentoe gegee (Louw, 1982). 

2.3.3 BEHAVIORISME 

In die Verenigde State het 'n revolusie in die eksperimentele sielkunde 

in die vroee twintigste eeu plaasgevind (Darley, et al., 1984). Die 

ontwikkeling na grater objektiwiteit het sy toppunt, teen ongeveer 

1913, in die behaviorisme onder leiding van John Watson bereik (1878 -

1958) (Darley, et al., 1984; Louw, 1982; Mol1er, 1980; Suinn, 1975). 

Die grondslag van die behaviorisme is in 1913 gele met die verskyning 

van ·n artikel van Watson met die titel - "Psychology as the behaviorist 

views it" (Moller, 1980). 

Die behaviorisme ontstaan in reaksie op die strukturalisme en die 

funks i ona l i sme. Die i ntrospekt i ewe met ode van Wundt het sekere tekort

komi nge gehad en het ook besware uitgelok van die meer biologiese 

georienteerde wetenskap likes soos byvoorbee ld Watson. Watson se stand

punt was dat sielkunde net die waarneembare gedrag rnoet bestudeer 
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(Du Toit & Van der Merwe, 1976); McKeachie & Doyle, 1970; Morgan, 

1961) en dat die bewussynsprosesse of geestesfunksies geheel en al 

buite rekening gelaat meet word (Du Toit & Van der Merwe, 1976). 

Watson, as groot kampvegter vir die sielkunde as suiwer objektiewe 

wetenskap, rebelleer dus teen die filosofiese inslag van die destydse 

sielkunde. Hy beskuldig Wundt en sy tydgenote daarvan dat hul le die 

begrip siel van die fi losofie net met 'n antler vae en niksseggende 

term naamlik bewussyn vervang het. Darley, et al. (1984) meld dat 

dit vir Watson voorgekom het asof die vroeer sielkundiges gepoog 

het om iets te bestudeer wat te vaag en subjektief was - da lk selfs 

te onwerklik - om i behoorlike onderwerp vir wetenskaplike studie 

te wees. Vir sielkunde om i ware objektiewe wetenskap te word, volgens 

Watson, meet dit eerder konsentreer op 'n bepaalde onderwerp wat direk 

deur alle geinteresseerde ondersoekers waargeneem kan word (Darley, 

et al., 1984; Louw, 1982). Die bewussyn, bewussynslewe, bewussyns

prosesse en die onbewuste meet gelaat word omdat dit te subjektief 

is en nie objektief bestudeer kan word nie en die klem meet eerder 

na die studie van waargenome gedrag ender gekontroleerde eksperimentele 

omstandighede skuif, as al eenheid van studie (louw, 1982; Moller, 

1980; Suinn, 1975; Van der Merwe, 1977). Watson se benadering tot 

s i e lk~nde met die k lem op .waarneembare gedrag, word mettertyd bekend 

as behaviorisme (McKeachie & Doyle, 1970). 

Die behavioriste ontken nie die bestaan van en belangrikheid van die 

bewussynsprosesse nie, maar beklemtoon net die metodalogiese eenvoud 

van die bestudering van waargenome gedrag (Darley, et al., 1984). 

Gedrag is die blote reaksie op 'n omgewingsprikkel ('n refleks) en die 

reaksie kan weer herlei word tot spier- of klieraktiwiteit (Louw, 
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1982; Moller, 1980). Die bewussynsfunksies wat intern ervaar word 

en dus nie eksperimenteel waarneembaar, gemeet en gemanipuleer kan 

word nie, kan nie deel uitmaak van sielkunde as sielkunde 'n wetenskap 
wil wees nie (McKeachie & Doyle, 1970; Moller, 1980). Gevolglik 
bestudeer behavioriste die verhouding tussen stimuli en respons in 
plaas van gedagte-analise (McKeachie & Doyle, 1970). Dus is net die 
eksterne prikkel en die mens se reaksie daarop van belang. \fat binne 
die mens gebeur nadat die prikkel ontvang is, is te subjektief en 
kan nie as van wetenskaplike waarde beskou word nie (Moller, 1980). 
Gevolglik val die klem op die omgewing, aangesien alle gedrag volgens 
die siening ontwikkel as gevolg van kondisionering of leer vanuit 
die omgewing. Oorerwing speel dus geen rol nie (Louw, 1982; Moller, 
1980). 

Met so 'n siening van die mens is daar geen ruimte vir introspeksie 
nie (Moller, 1980; Morgan, 1961; Van der Merwe, 1977). Objektiewe 

waarneming is die enigste norm. Daar word sterk gesteun op di ere-

eksperimente en onder die invloed van die evolusieleer van Darwin 
word 'n gedragskontinuiteit tussen mens en dier veronderstel (Moller, 
1980). Die mens word dus bloot anatomies en fisiologies bestudeer 
en wat nie hiervolgens verklaar kan word nie, word as instink beskryf 
(Van der Merwe, 1977). 

Die behavioristiese rigting val dus terug op die materialistiese uit
gangspunt van die agt i ende eeu. Die mens word ge lyk geste l aan die 
dier en sy totale gedrag word verklaar in terme van die funksies van 
die brein en sentrale senuweestelsel (Du Toit & Van der Merwe, 1976). 
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Morgan (1961) wys op die volgende kenmerke van die behaviorisme 

- Dit verwerp introspeksie as ondersoekmetode 

- Sielkundige eksperimente bestaan slegs uit die studie 
van gedrag 

Klem word gele op gekondisioneerde reflekse aangesien 
die mens se gedrag gesien word as saamgestel uit 'n aan
tal gekondisioneerde reflekse 

- Klem word gele op aangeleerde gedrag terwyl instink of 
aangebore aspekte ontken word. 

- Klem word ge le op di ere se gedrag en omdat daar geen 
verskil tussen die mens en die dier se gedrag is nie, 
word heelwat uit diere-eksperimente afgelei, veral 
omdat dit makliker is om met diere te eksperimenteer. 

Tot ongeveer 1950 het die meerderheid van die Amerikaanse sielkundiges 

ooreengestem dat sielkunde die wetenskap van gedrag is (Darley, et 

al., 1984). 

Teen hierdie biologiese en meganistiese teorie van gedrag het baie 

sielkundiges in opstand gekom. Dit word beskou as 'n oorvereenvoudiging 

van die probleem. Die mens word eerder gesien as ·n selfbewuste wese 

wat wilsbesluite neem en uitvoer en wat uit vrye keuse 'n goeie of 

slegte lewe kan lei. In sy 11illekeurige gedrag speel kwalitatiewe 

waardes - sosiaal, etiese en religieuse waardes - ·n baie grater rol 

as die blote fisiologiese behoeftes en drange (Van der Merwe, 1977). 

In hierdie tyd het daar ook ander skole ontstaan waarvan die gestalt 

en psigoanalise die belangrikste is. 
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2.3.4 GESTALTSIELKUNDE 

Max Wertheimer (1880 - 1943) was die stigter van hierdie skool. Hy 

het vanuit Duitsland na die Verenigde State van Amerika geimmigreer 

voor die Tweede Wereldoorlog (Darley, et al., 1984). Behalwe Wertheimer 

was Wolfgang Kohler (1887 - 1967) en Kurt Koffka (1886 - 1941) ook 

aktief betrokke by hierdie skool (Crow & Crow, 1954; Hall & Lindzey, 

1978; Louw, 1982; Meyer, et al., 1967; Moller, 1980). 

Die gestaltsielkunde het in Duitsland as reaksie teen veral die struk

turalisme in die begin van hierdie eeu ontstaan en ongeveer in dieselfde 

tyd het die behaviorisme in die VSA begin opgang maak volgens Louw 

(1982) en Moller (1980). 

Gestaltsielkunde het dit veral teen die atomiese aard, die miskenning 

van die perseptuele prosesse (Darley, et al., 1984; Morgan, 1961) 

asook die ontleding van bewussyn in elemente en beklemtoon daarteen 

die totaliteit van gedrag (Louw, 1982; Moller, 1980). Klem word 

dus gele op die onmoontlikheid daarvan om komplekse psigiese prosesse 

te probeer verstaan deur d it in hu lle ba sie se komponente te ont leed 

soos wat die strukturalisme wel probeer doen het, Gestalt staan dus 

eerder wedersydse beinvloeding, of die feit dat 'n aspek deur ander 

aspekte beinvloed kan word, voor (Morgan, 1961). Gevolglik sal geen 

stimi lus konstante betekenis he nie, aangesien die betekenis afhanklik 

is van die omringende gebeure (Louw, 1982). Verder is die gestalt-

sielkunde die mening toegedaan dat baie vorme van sielkundige aspekte 

nie aangeleer is nie, maar eerder aangebore is (Darley, et al., 1984). 

Die term gestalt dui op die geheel of totaliteit van waarneming. 

Die gestaltsielkundiges huldig, gepaardgaande met hierd1e siening, 
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die mening dat die sielkundiges geheel meer is as die som totaal van 

al die dele (Darley, et al., 1984; Lauw, 1982; Moller, 1980). Hierdie 

gedagte het ook neerslag gevind in die sisteemteorie. 

Die gestaltsielkunde net soos die strukturalisme is grootliks beinvloed 

deur konsepte wat uit die fisika ontwikkel het. Alhoewel die struktura

liste gebruik gemaak het van aangeleerde introspeksie, glo die gestalt

sielkundige egter in 'n naiewe introspeksie. Hierdie metode van intro

speksie word fenomenologie genoem (Morgan, 1961). Die fenomenologiese 

metode behels die studie van verskynsels soos dit deur die individu 

ervaar word sander om die oorsaak en samestelling van die bewuste 

belewenis te ondersoek (Lauw, 1982). Dus word die ervaring van 'n 

waarnemer bestudeer (Morgan, 1961) en word fenomenologie toegepas 

as 'n metode om sielkundige verskynsels soos waarneming, leer, geheue, 

denke, gevoe l en so meer te anal i seer (Ha 11 & Li ndzey, 1978). U it 

die aard van hulle benadering is die gestaltsielkundiges emperies 

wetenskaplikes of veldteoretici (Morgan, 1961). 

2.3.5 PSIGOANALISE 

Die skoal is onafskeidbaar verbonde aan die naam van sy stigter Sigmund 

Freud, ( 1858 - 1939) (Moller, 1980; Morgan, 1961). Dit het as reaksie 

teen destydse geneeskunde, wat slegs op die liggaamlike siekte gekonsen

treer het sander om ag te slaan op die geestestoestand van die pasient, 

ontwikkel (Moller, 1980). Die psigoanalise het dus nie as 'n direkte 

teenreaksie op een van die heersende sielkundige skole ontstaan nie 

(Louw, 1982). 

Josef Breuer het in die vroee 1880 'n jong histeriese pasient behandel. 

Hy bespreek die geva l met Freud wat baie geinteresseerd daarin geraak 
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het. Hierdie situasie kan gesien word as die aanvangspunt van die 

psigoanalise (Phares, 1979). Freud het die psigoanalitiese teorie 

aanvanklik ontwikkel om die dikwels bizarre gedrag van neurotiese 

pasiente te verklaar (Darley, et al., 1984) en om as terapeutiese 

metode vir behandeling van mense met psigiese probleme te dien. Dit 

het egter later tot ·n selfstandige teorie ontwikkel en as sulks sterk 

invloed uitgeoefen op die ontwikkelende sielkunde (Moller, 1980). 

Aangesien die psigoanalise vanuit die mediese praktyk ontwikkel het 

en dus los van die akademiese klimaat (Moller, 1980; Morgan, 1961) 

en voorafgaande laboratorium ontwikkelinge in die sielkunde was, was 

Freud, as buitestaander 

sielkundige metodes nie. 

in die sielkunde, nie vertroud met al die 

Hy was hoofsaak l ik aangewese op kl iniese 

waarneming (louw, 1982; Moller, 1980) op grond waarvan hy dan hipoteses 

geste l het wat hy in sy gesprekke met en behande ling van sy pasiente 

getoets het (Morgan, 1961). Die psigoana l ise het dus prim~r gebruik 

gemaak van geva llestud iemetode om mens like gedrag te bestudeer. Om 

die oorsaak van die pasient se probleme vas te stel, maak Freud gebruik 

van vrye assosiasie (louw, 1982; Morgan, 1961; Suinn, 1975). 

Op grond van ontleding van die histeriese pasient se gedrag, kom Freud 

tot die gevolgtrekking dat 'n mens nie net oor 'n bewuste geesteslewe 

beskik nie, maar ook n onbewuste wat die mens se gedrag eintlik bepaal, 

meestal sender dat die mens dit weet (Van der Merwe, 1977). Freud, 

as medikus, glo dat alle gebeure (gedrag) na 'n spesifieke oorsprong 

teruggevoer kan word (Moller, 1980; Suinn, 1975). 

Dus vo lgens Freud het abnorma le en norma le gedrag a ltyd 'n oorsaak 

en die oorsaak moet eers opgespoor word alvorens enige hulp verleen 

kan word. Die oorsaak van gedrag word hoofsaak 1 ik as onbewuste 1 ik 
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van aard beskou (Darley, ·et al., 1984; Du Toit & Van der Merwe, 1976; 

Louw, 1982; Moller, 1980), en die onbewuste word as van veel meer 

waarde gereken in die verstaan van die mens as die bewuste ervarings 

(Du Tait & Van der Merwe, 1976; Moller, 1980). 

Die onbewuste word gevorm uit alle onderdrukte inhoude soos vorige 

ervarings wat al vergeet is en biologiese instinkte (Moller, 1980) 

impulse en wense (Darley, et al., 1984). Volgens Freud kan alle simptome 

en gedrag verklaar word in terme van sterk verstandelike kragte waarvan 

die pasiente totaal onbewus is (Darley, et al., 1984). Dus beklemtoon 

Freud die mens en sy subjektiewe ervaringslewe, biologiese instinkte 

en die onbewuste motivering van persoonlikheid (Moller, 1980). Freud 

het geglo dat, insig in probleme die vernaamste vereiste is om die 

probleme op te los (Louw, 1982). 

Volgens Freud verbeel die mens horn dat hy 'n vrye wi lkeuse het en dat 

hy bes luite kan neem en uitvoer. E int l i k is hy maar net soo s a 11 e 

ander di ere en word sy gedrag deur instinkte bepaa l of gedetermineer 

(Du Tait & Van der Merwe, 1976; Van der Merwe, 1977). Dus is die 

mens magte loos teen sy nat.uur. Die sterkste van al die instinkte 

of onbewuste dryfkragte is die seksdrang a·f seksinstink waarop die 

sosiale· samelewing allerlei beperkings le. Die beperkings veroorsaak 

dat die mens nie kan uitleef nie. Hy onderdruk die drange en dit gee 

aanleiding tot konflikte, spanning en onbewuste komplekse wat op allerlei 

maniere tot uiting kom in sogenaamde aanpassingsmeganismes. Mettertyd 

bevredig die aanpassings oak nie meer die persoon se drange nie (Van 

der Merwe, 1977). 

Freud l<on noo it e:: '. ge van sy aannames eksper ime'1'!:ee 1 be,,:,·:, n i e (Van 
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der Merwe, 1977). Aangesien die onbewuste die bepaler van die gedrag 

was, kon introspeksie nie as metode gebruik word nie (McKeachie & 

Doyle, 1970). Freud het op grond van wat sy , pas iente horn verte 1 het 

oor hulle gevoelens, vorige ervarings en so meer tydens psigoanalise, 

sy eie subjektiewe interpretasies gemaak wat nie altyd op eksperimenteel 

gegronde bewyse berus het nie (Moller, 1980). Hierdie waarnemings· 

metode het dit self dus nie geleen tot eksperimentele toetsing nie. 

Ongeag die. subjektiewe en onkontroleerbare metodes het die psigoanalise 

'n geweldige invloed op die sielkunde gehad (Louw, 1982). 

Die Neo-Freudiaanse skool wat gebreek het met die tradisionele sieninge 

van Freud is mettertyd gevorm. Klem is deur hul1e gele op die sosiolo

giese faktore en 'n basiese geloof in die positiewe kenmerke van die 

mens (Suinn, 1975). Psigoanalise was so 'n dominante krag dat toe 

Carl Rogers sy kl ientegesentreerde terap i e in 195 l gepub l i seer het, 

dit die eerste hoof alternatief teenoor psigoanalitiese terapie was 

wat tot op daardie stadium verskyn het (Phares, 1979). 

2.3.6 SAMEVATTING VAN DIE SKOLE 

Die vorige vyf skole wat bespreek is, het 'n belangrike rol in die 

ontwikkeling van moderne sielkunde gespeel. Elkeen het klem gele 

op 'n ander aspek van die sielkunde of het van 'n ander metode gebruik 

gemaak. Nie een was totaal reg of verkeerd nie, maar elkeen het eerder 

'n bydrae tot die ontwikkeling van die sielkunde gelewer (Morgan, 1961). 

Hierdie vyf skole het die historiese basis van die moderne sielkunde 

gevorm. Op grond van en in reaksie op die uitgangspunte van die sko1e 

het nuwe denkrigtings in die moderne sielkunde ontwikkel (Louw, 1982). 

In retrospek kan nou gesien word dat die periode van die skole 'n normale 
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ontwikkelingsfase in die totale ontwikkeling van sielkundige denke 

was. Die intensiteit van die debatte tussen die verskeie skole het 

teen 1920 'n hoogtepunt bereik. Teen ongeveer 1930 het die twis begin 

bedaar as gevolg van die feit dat die skole gekwyn het, hoofsaaklik 

as gevolg van die dood of onttrekking van die leiers van die skole 

uit akt iewe en open 1 ike debatvoering. Verder het daar versk il le in 

die geledere van die skole self ontstaan en hierdeur is hulle solidari

teit verswak. (Schultz, 1975). 

2.4 DIE TYOPERK NA DIE SKOLE 

·n Nuwe reaksie het in die dertigerjare van die twintigste eeu begin 

posvat. Veral die vertwyfeling wat deur die oorlog voorgebring is, 

het gelei tot 'n nuwe bewuswording van die mens se subjektiewe ervarings

lewe, sy waardes, doelstellings, wilskeuse en so meer. Die individu 

en sy uniekheid is beklemtoon en introspeksie het weer op die voorgrond 

getree (Moller, 1980). Die uitbreek van die Eerste W~reldoorlog het 

die mens teruggegooi op homself op ·n tydstip toe hy erg onvoorbereid 

daarop was. Die gevolg hiervan was 'n hernieude belangstelling in 

die mens (Meyer, et al., 1967). 

Voorbeelde van hierdie nuwe denkrigting is die fenomenologiese, eksisten

sieele en humani stiese benaderings. As gevo lg van die gemeenskap 1 ike 

aspekte in die ontwikkelingsproses van die drie denkrigtings en die 

klem wat dit op die subjektiewe ervaring van die mens plaas, is dit 

nie altyd moontlik om die denkrigtings uitmekaar te hou nie (Hall 

& Lindzey, 1978; Moller, 1980). 

Die fenomenologiese benadering sal eerste bespreek word en daarna 

die eksistensiele en humanistiese benaderings. 



30 

2.4. 1 FENOMENOLOGIESE BENADERING 

Vir die doel van hierdie werk sal daar eerstens aandag gegee word 

aan die ontstaan en ontwikkeling van die fenomenologiese benadering 

en daarna aan die siening van hierdie benadering. 

(al Ontstaan en ontwikkeling van die fenomenologiese benadering 

Sedert Descartes (1596 - 1650) het die skeiding tussen siel en liggaam, 

tussen mens en wereld, tussen subjek en objek, die Westerse denke 

oorheers. Die fenomeno logiese s ie lkunde het as reaks ie op hierd ie 

empiriese metode, wat berus het op die onderskeid tussen subjek en 

objek, ontwikkel (Duijker, Polland & Vuijk, 1966; Meyer, et al., 

1967). 

Edmund Husserl ( 1859 - 1938), 'n Duitse fi losoof, word a llerwee beskou 

as die grondlegger van die fenomenologie (Corsini & Marsella, 1983; 

Duijker, et al., 1966; Hall & Lindzey, 1978; Kouwer & Linschote, 

1965; Wann, 1969). Die fenomenologie het dus oak uit die filosofie 

ontwikkel (Wann, 1969; Moller, 1980). 

Na Franz van Brentano se werk in 1874 ('n eerste paging in die rigting 

van 'n fenomenologiese sielkunde) en Carl Stumpf, die grondlegger van 

die eksperimentele fenomenologie, se werk van 1883 verskyn het, het 

vera l na 1920, 'n stroom geskrifte in verband met fenomenologie oar 

die hele Europa verskyn (Meyer, et al., 1967). 

Alhoewel fenomenologie sy ontstaan in Europa gehad het en die meeste 

oorspronk like werke ook a ldaar aangetref word, het dit mettertyd in 



31 

Amerika bekend geword. Soos in Europa het die fenomenologiese metode 

die maklikste toegang tot die sielkunde deur die psigoterapie en psigia

trie gevind (Meyer, et al., 1967). 

Die invloed van die fenomenologie kom in die werke en sieninge van 

onder andere Edmund Husserl, Martin Heidegger, Erwin Straus, Ludwig 

Binswanger, Medard Boss, R.D. Laing, Rallo May, Gordon Allport, Carl 

Rogers en J.H. Van den Berg (Gouws, et al., 1979; Hall & Lindzey, 

1978; Krech, Crutchfield & L ivson, 1974; Moller, 1980; Meyer, et 

al., 1967) na vore. 

(bl Siening van die fenomenologiese benadering 

Die kerngedagtes van die fenomenologie kom tot uiting in die begrip 

"phenomenon" wat letterlik vertaal kan word as die kennis van die 

verskynsel (Moller, 1980). Muller (Meyer, et al., 1967) wys egter 

daarop dat die fenomeen, waar dit vir die fenomenologie aangaan, totaal 

verskillend is van die begrip fenomeen wat deur die natuurwetenskaplikes 

gebruik word. Die fenomenoloe rig hulle juis teen die wetenskapsver

tekening soos aangetref in die scientisme en teen die empiristiese 

wysgeri ge s i steem waaraan d it ge1~oon 1 i k onder 1 i ggend is. 

Vir die behavioriste is sielkunde die wetenskap van menslike en dierlike 

gedrag. Die behaviorist iese defini s ie van gedrag naaml ik die waar

neembare en derha lwe reg i streerbare beweg i ng van 'n organi sme, skake 1 

'n reeks aspekte van d 1 e ps ige, soos byvoorbee ld gevoe lens, begeertes, 

drome ensovoorts, in beginsel uit. Die behavioris poog dan ook om 

voorspellings ten opsigte van toekomstige gedrag vanuit die verlede 

te maak. 
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Die fenomeno log iese benader i ng hi er i nteen wi l die oorspronk like pre

ref leks iewe ontmoeting tussen mens en wereld weer eens duidelik na 

vore bring. Die siening behels dus dat die mens nie los gedink kan 

word van die wereld waarin hy leef nie en dat die wereld deur die 

mens geskep of gekonstitueer word en dus die sogenaamde objektiewe 

wereld vervang deur 'n betekenlsvolle wereld (Meyer, et al., 1967). 

Die agtergrond waarteen die individu reageer (dus ook sy werklikheid) 

bestaan vir die fenomenoloog dus uit hoe die mens sy wereld subjektief 

ervaar en hierin is sy uniekheid gelee. Deur die mens empiries in 

terme van wetmatighede te ontleed, gaan feite soos sy ervarings, 

verhoudings en sienings van homself verlore. Die fenomenologie stel 

gevolglik die vraag of die sielkunde 'n ware beeld kry van die individu 

- van die mens soos hy werklik is - as die nomatetiese benadering gevolg 

word (Moller, 1980). 

Fenomenologie verwerp die objektiwisme en die klem op die objektivering 

van die rede van die mens in sy gedrag. Dus probeer di t aantoon dat 

die benaderingswyse van die naturalisme of positivisme verkeerd is 

deurdat die fout nie deur gegewe feite geimpliseer word nie, maar 

die konsekwensie van 'n onverantwoordbare metafisiese beskouing is. 

Fenomenologie wil nie die feite van die vakwetenskaplike in twyfel 

trek nie, maar dit distansieer ditself egter van hierdie feitlikhede 

en vra watter standpunt, houd i ng of i nste 11 i ng deur die bepaa lde feite 

geimpliseer word (Meyer, et al., 1967). 

Fenomenologie moet nie as 'n nuwe, aparte wetenskap gesien word nie. 

Dit is dus beter om te praat van 'n fenomenologiese houding of bena

dering. 
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Die fenomenologie is verder nie slegs nog 'n skool in die sielkunde 

nie, maar eerder 'n nuwe benaderingswyse wat as universele, saambindende 

faktor van die skole kan dien (Meyer, et al., 1967). Macleod (Wann, 

1969) is van mening dat sielkundige fenomenologie nie sielkunde is 

nie, maar eerder ·n voorbereiding na ·n wetenskap van sielkunde. Die 

woord fenomenologie omskryf nie 'n spesifieke rigting nie, maar dui 

~ saak binne sy sistemiese verband aan en kan beskou word as die sleutel 

tot die geesteswetenskappe soos wat wiskunde die sleutel tot die natuur

wetenskappe is. 

Hierin le dan ook een van die belangrikste bydraes van die benadering 

naamlik dat die bestudering van die sielkunde nie bloot net die memori

sering van die ontdekkings van antler is nie, maar die aankweek van 

'n benaderingswyse waardeur elke sielkundige opnuut en op kreatiewe 

wyse die fenomene self kan laat spreek (Meyer, et al., 1967). 

Dit gaan vir die fenomenoloog om die verhouding tussen die mens se 

objektiewe wereld en sy bewussynservaring daarvan (MHller, 1980). 

Muller (Meyer, et al., 1967) wys daarop dat die fenomenologie klem 

le op die eenheid van die innerlike ervaringswereld en dat die grondslag 

van die benadering die eenheid van die wedersydse implikasie van subjek 

en wereld. is, soveel so dat dit onmoontlik is oni a.an subjek en wereld 

as losstaande van mekaar te dink. Die klem word gele op die mens 

se onmiddellike ervaring en die individu se gedrag en ervaring word 

dus begryp binne die raamwerk van sy eie beleweniswyse (Gouws, et 

a 1., 1979). Wat waargeneem word, is dus gebonde aan die bepaa lde 

standpunt wat die waarnemer i nneem; d it wi 1 se die waarnemi ng gesk i ed 

s legs deur ·n one ind i ge reeks houd i ngs, standpunte, ensovoorts. Die 

voorwerp verskyn dus nie as samebundeling van prikkels nie, maar as 
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'n gegewe betekenis (Meyer, et a 1., 1967). Gevolglik is die data waarmee 

die fenomenologie werk, die subjektiewe ervaring van die mens (Moller, 

1980; Wann, 1969). Daar word oak nie deur die fenomenoloog onderskei 

tussen primere en sekondere data nie (Wann, 1969). 

Meyer (Meyer, et al., 1967) is van mening dat die fenomenologie met 

'n mensbegrip kom waarin bepaalde beskouings oor die aard van menslike 

gedrag ge'impliseer is. Die mens is van nature nie tot homself gerig 

nie, maar na die wereld gerig met ore, oe, neus en so meer. Die mens 

is nie op sigself 'n ge'isoleerde geslote subjek nie, maar leef uit 

na ander mense en dinge. Wanneer die persoon iets waarneem is sy 

aandag by die voorwerp en nie by homself nie. Die fenomenologie sien 

die mens dus as akt ief, dee lnemende en in omgang en verkeer met sy 

medemens. Die mens staan dus in 'n verhouding tot die wereld. 

Die fenomenologiese sielkunde sien die mens se bestaan as 'n etiese 

bestaan waar in die mens waardes st ig en verwerk l ik of poog om d it 

te verwerk l ik. Die mens is dus gedurig besig om te kies; wat horn 

vir sy lewensgeskiedenis verantwoordelik maak. So 'n verantwoordelikheid 

is alleen moontlik op grond van die menslike vryheid (Duijker, et 

al., 1966; Meyer, et al., 1967). Hieruit blyk twee baie belangrike 

aspekte naaml ik vryheid en verantwoorde l ikheid. Die verantwoorde l ik-

heidsaspek is 'n later toevoeging tot die fenomenologie. 

net die vryheidsaspek vermeld. 

Vroeer is 

Die mens staan in 'n verhoud i ng tot die were ld soos reeds aangetoon 

is, maar die persoon kan self die verhouding bepaal. Die mens kan 

dus gesien word as 'n "in-situasie-wese" en sy gedrag kan dan beskryf 

word in terme van die situasie waarin hy verkeer. Verder kan die 
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gedrag en situasie slegs bepaal word in hulle betrokkenheid by mekaar. 

Met situasie word die sielkundesituasie bedoel en nie die objektiewe 

situasie nie. Om dus iemand te leer ken, moet sy gedrag in verhouding 

tot die dinge en die mense uit sy wereld bestudeer word. Die fenomeno

logie poog dus om die mens in sy wereld te begryp (Duijker, et al., 

1966). 

Die fenomenoloog is primer geinteresseer in die betekenis wat die 

mens se ervaring van die werklikheid van sy wereld en verhouding vir 

horn het. Dit gaan dus om die innerlike van die mens in teenstelling 

met die nomotetiese benadering (waarin die uniekheid nie geleer ken 

kan word s legs op 'n verk laring van meganismes en trekke, wat berus 

op veralgemenings wat vir ·n groep geld, gekonsentreer word nie) (Moller, 

1980). 

Beide algemene en ekspert introspeksie deug nie vir die fenomenoloog 

nie (Bolton, 1979). Alhoewel introspeksie (die metode van die vroee 

eksperimentele sielkunde) nie ver verwyder is van die fenomenologiese 

waarneming en beskrywing nie, herlei introspeksie ervarings na 'n aantal 

bewustelike elemente en reduseer dit betekenis na elemente (Hall & 
Lindzey, 1978; Wann, 1969). Die verskil tussen introspeksie en die 

fenomenologiese uitgangspunt le dus daarin dat introspeksie die element 

van die ervaring probeer ondersoek terwyl die fenomenologiese benadering 

juis teen sodanige analitiese metode gekant is (Lauw, 1982). 

2.4.2 EKSISTENSieLE BENADERING 

In die bespreking van hierdie benadering gaan eerstens aandag gegee 

word aan die ontstaa11 en ontwikkeling van die eksistensie1e benadering 
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en daarna aan die siening wat die eksistensiele benadering huldig. 

(a) Die ontstaan en ontwikkeling van die eksistensiele benadering. 

Die eerste driekwart van die twintigste eeu het op dreigende wyse 

ontvou. Groter en meer destruktiewe oorloe, die toename in tegnologiese 

verskynsels wat 'n afname op die klem van humanistiese ondernemings 

gehad het, en korrupsie in sosiale instellings wat eens as onaantasbaar 

beskou is, het die geloof in tradisionele, familiale en godsdienstige 

waardes geskud (Corsini & Marsella, 1983). 

Die mens het al meer die sosiale instellings begin bevraagteken en 

het intern begin soek na hulleself as basis. Hierdie "di lemma van 

bestaan" was ~ vrugbare grondslag vir die eksistensie1e filosofie 

en die ontwikkeling daarvan in die persoonlikheidsteoriee en psigotera

peutiese praktyk (Corsini & Marsella, 1983). So het dan, in die jare 

direk na die einde van die Tweede Wereldoorlog, die eksistensia lisme 

in Europa verrys en vinnig versprei na die Verenigde State van Amerika 

(Hall & Lindzey, 1978). 

Jean Paul Sartre en Albert Camus was die segsmanne vir die beweging 

(Ha 11 & L indzey, 1978). Ander name wat met die benadering geassosieer 

word, is Martin Heidegger, Karl Jaspers, Ludwig Binswanger, Medard 

Boss, Rollo May, Adrian van Kaam, James Bugental, R.D. Laing, Eugene 

Gendlin, Salvatore Maddi, Viktor Frankl, G.W. Allport, Angyal, Fromm, 

Goldstein, Lewin, Carl Rogers, G. Kelly en Abraham Maslow (Brammer 

& Shostrom, 1960; BUhler & Duijker, 1962; Gouws, et a 1., 1979; 

Hall & L indzey, 1978; Hjelle & Ziegler, 1976; Moller, 1980; Corsini 

& Marsella, 1983). 
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Die eksistensiele sielkunde sluit eintlik die fenomenologie in (Hall 

& L indzey, 1978; Moller, 1980; Corsini & Marsella, 1983) sodat die 

onderskeiding tussen die twee benaderings dikwels kunsmatig en arbitrer 

is. Gevolglik is dit nie vreemd dat van die persone wat in die bespre

king van die fenomenologiese benadering vermeld is ook in die eksisten

si e le benader ing aangetref word n i e. So byvoorbee ld was Bi nswanger 

in die vroee twintigerjare van hierdie eeu van die eerste voorstanders 

van die toepassing van fenomenologie in psigiatrie. Tien jaar later 

is hy as~ eksistensiele-analis beskou (Hall & Lindzey, 1978). 

Die spesifieke sielkundige toepassing van die siening van die eksisten

siele benadering in verband met die menslike natuur (wat oorspronklik 

in die filosofie en Soren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean Paul 

Sartre, William James, Karl Jaspers en Paul Tillich voorgekom het) 

het ~ aanvang geneem met die werk van die Switser, Ludwig Binswanger. 

Binswanger het teen die meganistiese sielkundige benadering, onverander

bare biologie (instinkte) en sosiale kragte wat Freud voorgestaan 

het, in opstand gekom (Corsini & Marsella, 1983). Volgens Heyns (1974) 

is die eksistensiele benadering dus ontwikkel as reaksie teen positivisme 

en idealisme. 

Binswanger kan beskou word as die mees invloedryke persoon in die 

totstandkoming van die eksistensiele sielkunde (Corsini & Marsella, 

1983). Hall & Lindzey (1978) is van mening dat Martin Heidegger en 

Karl Jaspers die skeppers van die eksistensiele fi losofie in hierdie 

eeu was, terwyl Heyns (1974) die Deense filosoof-teoloog Kierkegaard 

as die geestelike vader van die moderne eksistensiefilosofie beskou. 

Daar kan 'n tweedeling in die geledere van die eksistensialiste gemaak 
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word naamlik Ludwig 8inswanger en Medard Boss aan die een kant wat 

getrou gebly het aan die oorspronklike Europese eksistensialistiese 

gedagtes en 'n aantal Amerikaanse eksistensiele sielkundiges wat hulle 

siening wyer as net die Europese eksistensia listiese gedagtes uitgebou 

het. Rollo May, Adrian van Kaam en James Bugenta l tel onder die Amer i

kaanse eksistensiele sielkundiges (Hall & Lindzey, 1978). 

Die eksistensiele denke was in die dertigerjare van hierdie eeu nag 

grootliks beperk tot Europa. In die laat vyftigerjare is die eksisten

siele geskrifte in Amerika vertaal en gelees. Belangstelling in hierdie 

geskrifte het deur die vroee sestigerjare voortgeduur, maar het daarna 

getaan. Die afname in belangstelling was as gevolg van 'n verskuiwing 

van aandag na die later eksistensialistiese sielkunde wat meer begaan 

was oar probleme van breer sosiopolitiese belangrikheid en wat meer 

bereid was tot sistematisasie in teorie in verband met die persoonlik

heid. Die hedendaagse eksistensiele denkers is ewe veel befovloed 

deur Binswanger en Boss as deur die vroeer fi losowe. Van die fi losowe 

het hulle geleer om die uiteindelike doel van die menslike lewe in 

ag te neem en die siening van hulle oorgeneem dat die mens sy eie 

betekenis skep deur keuse uitoefening en aksie in die nastrewe van 

moontlikhede. Van Binswanger en Boss het hulle die taak van teoretise

ring aangaande psigoterapie oorgeneem (Corsini & Marsella, 1983). 

Die wortels van eksistensiele persoonlikheidsteorie word gevind in 

die eksistensiele filosofie, 'n beweging wat verband hou met die reaksie 

teen die beklemtoning van die onpersoonlike wereld en natuur (Corsini 

& Marsella, 1983). 

(bl Die siening van die eksistensiele benadering. 
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Soos reeds vermeld sluit die eksistensiele sielkunde eintlik die fenome

nologie in sodat die onderskeiding tussen die twee benaderings dikwels 

kunsmatig en arbitrer is. Die eksistensiele benadering onderskryf 

ook die subjektiewe benadering tot die mens, maar gaan verder en beklem

toon die mens se vermoe om sy persoonlikheid te ontwikkel deur sy 

keuses en eksistensiele eienskappe van vryheid (Moller, 1980). 

Die eksistensiele sielkunde het die fenomenologie gebruik vir die 

verheldering van die verskynsels wat dikwels beskou word as behorende 

tot die sfeer van persoonlikheid. Eksistensiele sielkunde mag dus 

gedefinieer word as n 'empiriese wetenskap van humanistiese bestaan 

wat die metode van fenomenologiese analise aangeneem het (Hall & Lindzey, 

1978). Die eksistensiele benadering is 'n lewensfilosofie eerder as 

'n eiesoortige sielkunde of psigoterapie (BUhler & Duijker, 1962). 

Eksistensiele sielkundiges poog om die mens innerlik sin in die lewe 

te laat ontdek (Morris, 1982). 

Die behaviorisme en psigoanalise is primer geinteresseerd in dit wat 

van gedrag maak wat dit is. Hulle ontleed gedrag in terme van die 

bestanddele. Gevolglik word n versameling meganismes of gedragspatrone 

verkry wat stat ies van aard is. Die eksistensialiste voeg hierby 

nog n dimensie naamlik die van menslike uitkoms. Dit imp 1 i seer 'n 

toestand van verandering aangesien die mens steeds besig is om te 

word wat hy kan wees. Hiervolgens is die mens dus beide aktualiteit 

en potensialiteit (Moller, 1980). Die eksistensialistiese benadering 

is dus gedeeltelik in protes teen die beperktheid, en openbaar n soeke 

na die dinamiese siening van die mens. Hu lle konstrueer die mens 

se bestaan groot l iks in nie-gedragsterme ( Brammer & Shostrom, 1960). 
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Vanuit die eksistensiele perspektief het die mens nie slegs die karakter

trekke van 'n masjien nie, hy is nie slegs 'n wese in die greep van 

onbewuste motiewe nie, maar 'n wese wat in die proses is om homself 

te skep; 'n persoon wat betekenis in die lewe skep, 'n persoon wie 

'n dimensie van subjektiewe vryheid verpersoonlik. Die mens besluit 

gevolglik vir homself en daardeur kom sy unieke individuele self na 

vore (Wann, 1964). Eksistensie dui nie net daarop dat die mens bestaan 

nie, maar ook hoe hy bestaan. Die mens kan uit homse 1f uittree en 

sodoende homself realiseer, dit wil se inhoud aan sy bestaan gee. 

Die' eksistensiele benadering plaas die mens in die middelpunt ten 

ops i gte van ander aspekte en bek lemtoon vera 1 die mens se besondere 

bestaanswyse in die wereld wat a lleen van binne uit die mens beleef 

kan word (Heyns, 1974). 

Ten grondslag van die wordingsproses of eksistensie is daar ~ belangrike 

voorwaarde naamlik vryheid. Die mens is absoluut vry in die verwesen

liking van homself aangesien hy vry is om keuses te maak. Die mens 

is dan ook voortdurend besig om keuses te maak. Aangesien die persoon 

vryheid van keuse het kan hy dus self besluit hoe hy sy potensialiteit 

wil ontwikkel (Moller, 1980). Wie kies en dan daarvolgens handel, 

is vry. Deur die optrede of handelinge gee die mens self sin aan 

sy lewe (Heyns, 1974). 

Eksistensiele denke behels dus dat ·n persoon in beheer van sy eie 

lewe kan wees en sy lewe rig deur aktiewe keuse uitoefening. Die 

eksistensiele benadering moedig 'n verdieping van bewustheid aan en 

·n losmaking van oppervlakkige gewoontes volgens d'ie leiding wat deur 

die gemeenskap voorsien word met die doel dat daar groei in individua

liteit sal plaasvind. Dit voorsien dus 'n rasionaal vir 'n poging tot 
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sosiale verandering eerder as TI passiewe aanpassing tot die status 

quo (Corsini & Marsella, 1983). Heyns (1974) sien die mens dan ook 

volgens die eksistensiele benadering nie as TI voltooide, komplete 

wese nie, aangesien hy nog oop is vir verandering in die toekoms; 

oop tot eksistensie. 

Die eksistensiele persoonlikheidsteorie beskryf twee tipes persoonlikhede 

naamlik die outentieke en die nie-outentieke persoon. Brammer en 

Shostrom (1960) sien die outentieke persoon as TI oop en eerlike wese 

teenoor homse lf en and er; sy waarneembare gedrag is in ooreenstemming 

met sy gevoelens. 

Die eksistensiele filosofie is begaan oor die mens as 'n individu en 

die unieke probleme van sy bestaan. Die mens se bestaan is een van 

in die wereld wees, voortdurend bewus van sy eie bestaan en uiteindelike 

nie-bestaan. Elke persoon werk sy eie uitkoms self uit en hy het 

vrye keuse daarin, maar elke persoon .is alleen verantwoordelik vir 

sy eie bestaan. Alhoewel die mens 'n vryheid van keuse het, impliseer 

dit nie dat al sy keuses wyse keuses is nie (Hjelle & Ziegler, 1976). 

Die persoon se keuses word deur 'n sekere waardesisteem of waardestelsel 

gerig waarvolgens hy homself aktualiseer. Waardes dien dus as riglyne 

van die wordingproses. Daarsonder sou die menslike uitkoms of einddoel 

leeg gewees het. Hierdie verantwoordelike keuse wat die wordingsproses 

kenmerk, is dus die basis vir selfontwikkeling en groei (Moller, 1980). 

Vryheid, waardes, die betekenis van die lewe, lyding, die dood en 

angs is belangrike aspekte van hierdie selfverwesenlikingsproses en 

gunsteling temas van die eksistensialiste (Moller, 1980). 
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2.4.3 HUMANISTIESE BENADERING 

In die bespreking van hierdie denkrigting sal eerstens aandag gegee 

word aan die ontstaan en ontwikkeling van die humanistiese benadering 

en tweedens aan die siening wat hierdie denkrigting huldig. 

(a) Die ontstaan en ontwikkeling van die humanistiese benadering 

In die Renaissance het 'n felle reaksie teen die Middeleeuse siening 

van die mens as ·n godsdienstige wese, ontstaan. Die mens moes uit 

hierdie onterende binding gered word omrede hy i selfstandige, denkende, 

wi llende en hande lende wese is. Om d it te kon doen, is toe teruggekeer 

na die denke van die Grieks-Romeinse tydvak. In die bloeitydperk van 

die Griekse denke tussen die 5de en 4de eeu v.C. was een van die grond

gedagtes dat die mens in staat is om deur sy denkende (wysbegeerte) 

beeldende (kuns) en forsende (wetenskap) aktiwiteite deur te dring 

tot die diepste diepte van homself en die wereld. Gedurende die Renais

sance word die mens as ·n mikrokosmos, ·n wereld in die kleine, beskou. 

Die Christelike grondslag is al meer verlaat en die prinsipiele breuk 

met die Middeleeuse godsdienstradisies het al grater geword terwyl 

nag meer gedurende die 16de en 17de eeu uit die klassieke oudheid geput 

is. Gedurende die 18de eeu word die siening van totale selfstandigheid 

en outonomie van die menslike rede op alle terreine van die menslike 

lewe gehuldig. So is 'n periode van die teoretiese mondigwording van 

die mens bereik. Die humanistiese mensbeskouing waarin die mens in 

die middelpunt en gevolglik oak aan die beginpunt asook aan die eindpunt 

van a lle denke staan, kan dus na die ontwi kke l i nge teruggevoer word 

(Heyns, 1974). 
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Hierdie denkrigting is gegrond op die fi losofiese beskouing van persone 

soos Franz Brentano ( 1838 - 1917), Immanuel Kant ( 1724 - 1804) en Edmund 

Husserl (1859 - 1938) wat 'n groot invloed op latere sielkundiges gehad 

het (Louw, 1982). Sielkundiges wat met die humanistiese sielkunde 

geassosieer word, is Gordon Allport, Carl Rogers, Abraham Maslow, Victor 

Frankl, Rollo May, Murphy, Henry Murray, George Kelly en Bugental (Krech, 

et al., 1974; Moller 1980; Smith, 1978; Suinn, 1975). 

Die humanistiese sielkunde kan teruggevoer word na die Europese eksis

tensiele fi losofie en sielkunde soos ontwikkel deur denkers soos Kierke

gaard, Sartre, Camus, Binswanger en Boss (Hjelle & Ziegler, 1976). 

McKeachie en Doyle (1970) is van mening dat die humanistiese bewegings 

soms ook eksistensiele sielkunde genoem kan word, terwyl Moller (1980) 

van mening is dat die humanistiese sielkunde swaar steun op die fenomeno

logiese en eks 1 stensiele sie lkunde. Hierd ie gemeenskap 1 ike fondament 

gee dus aanleiding daartoe dat sommige sielkundige denkers in aldrie 

benaderings vermeld word. 

Gedurende die tyd waarin die Freudiaanse benadering populer geword 

het en die snelle ontwikkelingsproses van die behavioristiese orienta

sie, het daar 'n beweging in teenstelling met die bogenoemde rigtings 

ontwikkel. Filosowe, sielkundige teoretici en terapeute het saam begin 

protesteer. Hulle prates was daarop gerig dat beide die psigoana lise 

en wetenskaplike orientasie die mens van sy menslikheid ontneem het. 

Die Freudiaanse siening was vir hulle te pessimisties, te veel klem 

is gele op die gebeure in die verlede en die mens is gedegradeer as 

'n wese wat deur dierlike impulse en instinkte voortgedryf word. Die 

behavioristiese orientasie was weer te meganisties, te beperk deur 
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die tegnologiese siening en nie bereid om te aanvaar dat die mens in 

staat is om sy eie einddoel te bepaal nie (Suinn, 1975). 

In reaksie teen die mensbeeld van die psigoanalise en behaviorisme 

is daar sedert 1950 stemme van anderdenkendes gehoor (Moller, 1980; 

Schultz, 1975). 'n Soeke na 'n nuwe beweging - 'n humanistiese sielkunde 

- het dus ontstaan as reaks i e teen die behavior i sme en psi goana 1 it iese 

ontwikkeling (Brammer & Schostrom, 1960). 

Deur die verwerping van die positivistiese leerstellings van die behavio

risme het hulle nie die wetenskap verwerp nie, maar aan hulle soeke 

na TI meer humanistiese wetenskap uiting gegee (Smith, 1978). 

TI Groep sielkundiges onder leierskap van Maslow het TI lewensvatbare 

teoretiese alternatief tot die twee mees invloedryke strome in sielkunde 

op daardie stadium naamlik die behaviorisme en psigoanalise in die 

vroeer sestigerjare, gevestig (Hjelle & Ziegler, 1976), Naas die behavio

risme en psigoana lise word dit tans die derde groot denkrigting genoem 

(Moller, 1980). So ontstaan die derde rigting in die sielkunde dan. 

Dit word algemeen aanvaar dat Maslow die vader van die humanisme is. 

Humanistiese sielkunde is nie 'n enkele georganiseerde teorie of sisteem 

nie, maar eerder TI beweging. Voorstanders van hierdie beweging verteen

woordig ·n wye veld van sieninge, maar word saamgebind deurdat hulle 

sekere fundamentele konsepte van die menslike natuur deel (Hjelle & 

Ziegler, 1976). Heyns (1974) is van mening dat humanisme geen helder 

omlynde denke - en lewenspatroon - vorm nie, maar eerder 'n lewenshouding 

of lewensinstelling is waarin dit van die begin tot die einde om die 

mens gaan. Aangesien dit 'n geestesinstelling is, loop dit deur allerlei 

ander beskouinge. 



Die humanistiese sielkunde poog dus om 'n vars orientasie, 'n nuwe raamwerk 

of houding, teenoor sielkunde te wees eerder as om 'n nuwe sielkunde 

te wees. Dit is~ poging om te hervorm en as aanvulling by die bestaande 

vorm van sielkunde te dien (Schultz, 1975). Humanistiese sielkunde 

is nie ~ afsonderlike sielkundige dissipline nie, maar eerder ~ oorkoepe

lende fi losofiese aanname in verband met die mens. Humanisme beskryf 

wat dit beteken om ten volle te lewe en dit sluit dus alle aspekte 

van die unieke menslike ervaring in naamlik liefde, haat, vrees, hoop, 

b lydskap, humor, aangetrokkenhe id, verantwoorde 1 ikhe id en beteken is 

van die lewe {Schultz, 1975). 

Mas low beskryf humanisme as 'n soort superstruktuur wat ook die behavio

risme en psigoanalise oorspan, dus die verklaring van gedrag erken, 

maar wyer gaan omdat d it spes i fi ek aandag gee aan daard ie e ienskappe 

wat die mens uniek en anders as a lle ander lewende wesens maak (Moller, 

1980). 

{b) Die siening van die humanistiese benadering 

Die humanistiese teorie le klem daarop dat elke individu die hoofverander

like van sy eie gedrag en ervaring is. Die mens is dus 'n bewuste agent 

- hy ervaar, besluit en het vryheid van keuse ten opsigte van gedrag 

en aksie. Die mens is 'n verantwoordelike wese wat vrye keuses maak 

volgens die moontlikhede wat tot sy beskikking is. Die humaniste het 

die "wordingsgedagte" van die eksistensiele sielkunde oorgeneem. Dus 

is die mens nooit staties nie, maar altyd in proses van wording. Die 

humanisme le klem op die subjektiewe ervarings as die primere verskyn

sels in die studie van die menslike natuur {Hjelle & Ziegler, 1976). 

Volgens Louw (1982) beskou die humanisties-georienteerde sielkundige 
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teoriee die mens as 'n unieke wese wat 'n vrye wil het, wat keuses kan 

uitoefen en wat nie willoos uitgelewer is aan magte buite sy beheer 

nie. Die persoon moet oak eerder begryp word as verk laar word. llat 

·n persoon is en kan word, kan slegs ontdek en begryp word wanneer die 

innerlike intense persoonlike belewenisse ondersoek word. Die mens 

behoort dus nie gesien te word as 'n objek wat van buite waargeneem 

moet word nie. Deur net sy uiterlik waarneembare gedrag te bestudeer, 

laboratoriumeksperimente uit te voer en dierenavorsing op mense van 

toepassing te maak, word so objektief gestaan dat die betekenis van 

ervarings van· die mens verlore gaan. 

Humanisme kan volgens Moller (1980) en Schultz (1975) breedweg in die 

volgende ~enmerke saamgevat word: 

- Die k lem va 1 primer op die per soon. Aandag word gesentreer 

op die ervaring van 'n persoon en dus is die fokus op ervaring 

as die primere verskynsel in die studie van die mens. 

Teoretiese verklarings en overte gedrag is sekonder tot 

die betekenis en ervaring wat dit vir die persoon het. 

- Klem word geplaas op onderskeidende unieke menslike kwaliteite 

van die persoon soos keuses, kreatiwiteite, waardering, 

skeppendheid, selfrealisasie, selfevalueringsvermoe, self

verwesenliking en toekomsgerigtheid. 

Die rigting is begaan oor die waardering van die deugde 

en waardes van die mens en stel belang in die ontwikkeling 

van die inherente potensiaal van elke persoon. Die waardig

heid van elke mens word vooropgestel en dus verwerp humanisme 
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outoriteit en wedywering as opvoedkundige beginse ls en 

beklemtoon eerder groei en selfaktualisering 

- Klem word gele op betekenisvolheid in die keuse van die 

navorsingsprosedures en probleem van studie eerder as primere 

klem op objektiwiteit ten koste van betekenis. 

SAMEVATTING VAN DIE DERDE DENKRIGTING 

Alhoewel die drie laasgenoemde denkrigtings naamlik die fenomenologiese-, 

eksistensiele- en humanistiese sielkunde afsonderlik bespreek is, sou 

die leser tog ooreenkomste tussen die denkrigtings bemerk het. 

Hjelle en Ziegler (1976) is dan ook van mening dat die humanistiese 

sielkunde teruggevoer kan word na die Europese eksistensiele filosofie 

en sielkunde soos ontwikkel deur denkers soos Kierkegaard, Sartre, 

Camus, Binswanger en Boss. McKeachie en Doyle (1970), is van mening 

dat die humanistiese beweging soms ook eksistensiele sielkunde genoem 

kan word omrede die klem wat op die persoonlike keuse, vryheid en verant

woordelikheid gele word. Die humanistiese sielkunde steun swaar op 

die fenomenologiese en eksistensiele sielkunde (Moller, 1980). 

Alhoewel daar ook verskille tussen die drie denkrigtings is, kan hulle 

saam gegroepeer word in 'n derde rigting of kategorie op grond van die 

gemeenskap like k lem wat hulle op die mens se subjektiewe ervarings lewe, 

1vaardes, doelstell1ngs en wi lskeuses plaas. Morris (1982) beskou die 

human i sme en eksi stensia l i sme as nou verbonde aanmekaar aangesien beide 

k lem rn daarop dat die mens meet leer hoe hy sy eie potensiaa 1 kan 

realiseer. Verder is hulle aidrie volgens louw (1982) daarop ingestel 

om die tekortkominge ln ander sieikundige denkrigtings aa~ ta toon 
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vanuit die basiese gesigspunt dat die kern van menswees nie herlel 

kan word tot molekulere wetmatighede nie. · Daar word verder sterk stand

punt ingeneem teen die beskouing dat die mens se gedrag bepaa 1 word 

deur kragte wat buite die persoon se beheer is soos orngewingsinvloede 

of onbewuste dryfvere. 

Heyns (1974) wys daarop dat beide die humanistiese en eksistensiele 

sielkunde die mens in die middelpunt van alle denke plaas. Tog onderskei 

hy tussen die twee benaderings deur aan te toon dat die humanistiese 

benadering die mens as ·n met inhoud gevulde wese beskou, terwyl die 

eksistensiele benadering die mens as 'n lee wese sien wie se bestaan 

nog met inhoud gevul moet word, maar die vervulling is binne die mens 

se vermoe. Dus is die eksistensiele benadering ten diepste niks anders 

nie as TI bepaalde vorm van humanistiese denke. 

Soos reeds geblyk het uit die bespreking van hierdie drie benaderings, 

is daar TI oorvleueling tussen die drie benaderings en is die verskille 

wat daar wel bestaan subtiel en kompleks van aard. Vir die doel van 

hierdie werk sa l daar nie aandag gegee word aan die versk i lle tussen 

die denkrigtings nie en sal daar eerder klem gele word op die bydrae 

wat die benaderingswyse tot die veld van die aktualisering van menslike 

potensiaal gelewer het. 

Schoeman (1984) wys dan ook daarop dat die eksistensiele en humanistiese 

benaderings TI invloed het op die studie in verband met die aktualisering 

van menslike potensiaal. Die werke van Binswanger, Boss en May word 

vermeld as illustrasie van die invloed vanuit die eksistensialistiese 

benadering en werke van Maslow dien as illustrasie van die invloed 

van die humanisme. 
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2.5 SAMEVATTING 

Na daar 9ekyk is na die tot a 1 e ontwikke 1 ingsproses en fases waardeur 

die sielkunde gegroei het, kan daar nou saamgevat word deur te se dat 

daar tans drie bree denkrigtings in die sielkunde bestaan naamlik: 

(a) Behaviorisme waarin die nometetiese benadering na vore gekom 

het. Persone soos Watson, Hull, Skinner, Guthrie, Thorndike, 

Tolman, Eysenck en Lazarus was in die denkrigting prominent. 

(b) Fenomenologies-eksistensiele en humanistiese sielkunde wat 

op die idiografiese uitgangspunt berus het en waarin werke 

van Allport, Kelly, Maslow, May, Rogers en andere tuishoort. 

(c) Psigoanalise wat op sowel die idiografiese as die nomotetiese 

benaderi ngs berus. Freud het sy pasiente op 'n idiografiese 

wyse bestudeer en op so 'n wyse tot 'n nomotetiese gevolgtrekking 

probeer kom. Freud, Jung, Adler, Horney en Sullivan was 

tn.hierdie denkrigting prominent (MHller, 1980). 

Daar moet egter onthou word dat die behaviorisme en psigoana lise a 1 

heelwat ontwikkel het vanaf hulle oorspronklike beskouings en dat die 

neo-behavioriste en neo-psigoanalise in sekere aspekte heelwat verskil 

van die oorspronklike behaviorisme en psigoanalise. 

Die vraag kan nou ontstaan: waarom dan sovee 1 teor i e? Louw ( 1982) 

antwoord die vraag as volg: solank daar mense is, sal daar verskille 

in denke wees en die verskil in denke gee weer aanleiding tot stimulering 

van die mens se denke. Die stimulering van denke lei weer op sy beurt 
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tot die vooruitgang van die sielkunde as wetenskap. Sander uiteenlopen

heid in die denkrigtings van 'n wetenskap word groei dus beperk en loop 

die betrokke wetenskap gevaar om te stagneer. Die feit dat die teoriee 

mekaar weerspreek beteken ook nie noodwendig dat slegs een van die 

teoriee reg is nie en die ander verkeerd nie. Enige teorie kan in 

'n meerdere of mindere mate waar wees. Die finale antwoord mag die 

kombinasie van verskeie teoriee wees (Moller, 1980). Louw (1982) is 

dan ook van mening dat die meeste sielkundiges vandag 'n eklektiese 

benadering volg. Die gevaar bestaan egter dat son seleksie uit verskil

lende denkri gt i ngs kan aan le id i ng gee tot 'n onsamehangende en on logi ese 

samevoeging van standpunte. 

Vry aansporende dialektiese prosesse tussen kompeterende perspektiewe 

in die sielkunde kan dus die ontwikkeling van die sielkunde beter te 

pas kom as pogings tot konsensus. Ons verkeer gevolglik in die posisie 

dat 'n aanta l teoriee dus nie sondermeer saamgevoeg kan word nie en 

een teorie kan ook nie bo die ander verhef word nie (Smith, 1978). 

Vir die doel van hierdie v1erk sal verder klem gele word op die derde 

rigting en spesifiek op die werk wat A.H. Maslow gedoen het op die 

gebied van selfaktualisering. 
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HOOFSTUK 3 

SELFAKTUALISERING 

3. 1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is aandag gegee aan die ontwikkelingsverloop 

van die sielkunde vanaf die primitiewe tydperk tot en met die derde 

rigting. 

Binne die sielkundige klimaat van die sogenaamde derde rigting het 

die se 1 faktua 1 i seri ngsgedagte sterk op die voorgrond getree. Abraham 

Maslow wat algemeen aanvaar word as die vader van die humanistiese 

sielkunde en segsman van die derde rigting het dan ook ongetwyfeld 

die primere bydrae in verband met selfaktualisering gelewer. Na die 

aanvoorwerk wat Maslow op die gebied van selfaktualisering gedoen het, 

het daar verskeie ondersoeke en navorsing in verband met selfaktualisering 

gevolg. 

Aangesien verskeie denkers in ·n mindere of meerdere mate aandag aan 

die selfaktualiseringsgedagte gegee het, het daar verskeie sinonieme 

vir hierdie begrip ontstaan. Voorbeelde van sulke terme is die volle 

funksionerende per soon (Rogers), vo lwasse per soon 1 ikheid (Allport), 

selfverwesenliking, selfrealisasie, effektiewe persoonlikheid, selfver

vulling, ensovoorts. 

Vervolgens sal daar dan vir die doel van hierdie werk eers kortliks 

aandag gegee word aan ander denkers en daarna aan Maslow se bydrae. 
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3.2 ANDER DENKERS 

Streng gesproke kan Maslow en die ander sielkundige denkers nie in 

dieselfde kategorie vermeld word nie aangesien Maslow t benadering 

tot die mens, wat uitmond in selfaktualisering, beskryf het terwyl 

die ander denkers 'n psigoterapeutiese teorie aanbied waardeur die mens 

gehelp kan word om op 'n hoe vlak te funksioneer. 

Vir die doel van hierdie werk sal daar geensins gepoog word om die 

ander denkers in enige kategoriee of groepe te plaas nie. Eerstens 

omrede sodanige kategorisering nie van belang is vir die ondersoek 

wat in hierdie werk vermeld word nie - naamlik die bespreking van die 

se lfaktua l i seringeienskappe van Mas low - tweedens bestaan daar hee lwat 

meningsverskil1e oor moontlike kategoriserings van die denkers en gevolg

lik kan sodanige kategoriese indelings i onderwerp in eie reg wees. 

Volgens die skrywer se mening verteenwoordig die derde denkrigting 

in die algerneen die selfaktualiseringsidee aangesien die derde rigting 

primer in die mens geinteresseerd is en deur verskeie teoretiese en 

terapeutiese aspekte die mens daartoe wil help om op 'n hoer vlak te 

funks ioneer. Lindgren en F j sk ( 1976) is dan ook van men i ng dat Rogers, 

May en Maslow klem le op die syn of lewe ("being"). 

Blocher (1974) sluit Maslow, Allport, Roger, Shaben, Barron en Heath 

in onder die rnodelle van effektiewe menswees. Bishoff (1964) asook 

Hall en Lindzey (1970) meld dat Jung se idees in verband met persoonlik

heid 'n invloed gehad het op die denke van sielkundiges soos Allport, 

Rogers en Maslow. Lauw (1982) is van mening dat die dieptepsigoloe 
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en neo-behavioriste soms ook standpunte huldig wat baie naby aan die 

humanistiese benadering staan. Hy vermeld die name van Jung, Adler 

en Bandura. Lazarus ( 1961) is van mening dat daar 'n ooreenkoms tussen 

Adler, Jung, Maslow en Rogers is. Die hunkering en strewe na selfreali

sasie as 'n sentrale krag in menslike ontwikkeling is reeds in Aristoteles 

se tyd erken (Frick, 1982). 

Liebenberg (1978) toon aan dat daar 'n gemeenskaplike kern vanuit Allport, 

Frank 1, Mas low, May en Wilson se teori ee na vore kom. Die gemeenskap-

1 ike kern is 'n basiese behoefte aan 'n lewensfilosofie wat die persoon 

in staat stel om sy lewe, asook die lewe in die algemeen, te verstaan, 

en wat sin en rigting daaraan gee. Die persoon voel geroepe tot die 

vervulling en bereiking van doelwitte wat uit die lewensfilosofie vloei. 

Hierdie strewe gee aanleiding daartoe dat die persoon 'n gevoel van 

bevrediging, waarde, nuttigheid, aktief en rigting ervaar. 

Ten spyte daarvan dat die denkers ooreenkomste toon huldig al die genoemde 

skrywers egter nie dieselfde siening nie. So het Rogers (1982) byvoor~ 

beeld beswaar aangeteken teen May se siening dat die menslike natuur 

'n element van die bose besit. Rogers is van mening dat as 'n groei 

bevorderingklimaat voorsien word, sal die keuse van die mens vry en 

.spontaan in 'n sosiale konstruktiewe rigting wees. Dus sien Rogers 

selfontwikkeling en selfaktualisering as basiese menslike tendense 

en die klientgesentreerde terapie as 'n wyse om die kondisies vir die 

vrymaking van die menslike potensiaal te voorsien (McKeachie & Doyle, 

1970). Rogers le klem op die simpatieke en inte_11ektuele luister en 

is van mening dat luister deel vorm van kommunikasie (Lindgren, 1964). 
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Teoretici SOOS Adler, Allport, Angya 1, Cantril, Combs, Freud, Goldstein, 

Jung, Lecky, Per ls, Rank, Reich en Lowen, Revers, Rogers, Sinnott, 

Snygg en White asook Maslow het ~ rol in die teoriee van selfaktualisering 

gespeel (Allport, 1955; Bischof, 1964; Jourard, 1974; Sawrey & Telford, 

1964; Silverman, 1974; Staats, 1983; Vinacke, 1968). 

Vele name en teoriee kan nag hier vermeld word, maar geen ander persoon 

het die ontwikkeling en verloop van die selfaktualiseringsidee so bein-

vloed as wat Maslow wel gedoen het nie. Gevolglik sal daar vir die 

doel van hierdie werk dus volstaan word met slegs die vermelding van 

die enkele ander denkers wat 'n bydrae in die selfaktualiseringsveld 

gelewer het en sal die klem nou verskuif na Maslow. Die res van hierdie 

hoofstuk sal aan Maslow se bydrae tot die selfaktualiseringsgedagte 

gewei word, 

3.3 MASLOW SE BYDRAE 

Om die bydrae wat Maslow tot die sielkunde gelewer het, veral random 

selfaktualisering, meer sistematies en georganiseerd aan te bied, sal 

daar vir die doel van hierdie werk aan die volgende aspekte aandag 

gegee word: 

Maslow en selfaktualisering 

Maslow se besware teen behaviorisme en psigoanalise 

Maslow se mensbeskouing 

Maslow se motiveringsteorie 

Basiese behoeftes 

Selfaktualiseringsbehoeftes 

Meting van selfaktualisering 

Kritiek teen ~aslow 

Samevattln£ 



Eerstens dan meer aandag aan Maslow en selfaktualisering. 

Hierdie deel is bedoel om die leser in kort bekend te stel aan die 

wyse waarop Maslow selfaktualisering benader en beskou. 

3.3. 1 MASLOW EN SELFAKTUALISERING 

Alhoewel Kurt Goldstein die term selfaktualisering geskep het (Frick, 

1982; Maslow, 1970), was Abraham Maslow een van die eerste Amerikaanse 

sielkundi9es wat belanggestel het in die hoe vlak funksionerende persoon 

(Blocher, 1974). 

Maslow (Bugental, 1967; Davidoff, 1976; Gob le, 1970; Katkovsky & 

Gorlow, 1976; Maslow, 1973) vermeld die volgende gebeure wat aanleiding 

gegee het tot sy belangstelling in die veld van selfaktualisering. 

As jong intellektuele persoon het hy twee van sy 1eermeesters naamlik 

Ruth Benedict en Max Wertheimer ba ie hoog geeer en bewonder. Mas low 

was egter nie net tevrede daarmee om hulle te bewonder nie, nee, hy 

wou hulle verstaan, maar ook weet hoekom die twee so verskillend van 

die ander persone in die wereld was. Hy was egter nie genoegsaam deur 

sy opleiding in die sielkunde, wat op daardie stadium Ph.D. ingesluit 

het, toegerus om hierdie twee persone te verstaan nie. 

Sy ondersoek na die wese van die twee persone het begin as 'n n i e-weten

skap like aktiwiteit deurdat hy beskrywings en notas van Wertheimer 

en Benedict gemaak het. Mettertyd het Mas low agtergekom dat die twee 

persone se lewenspatrone vera lgemeen kon word na 'n spesifieke patroon. 

Dit was nie langer twee losstaande beskrywings van persone se lewenswyse 

nie, maar een spesifieke patroon waarbinne albei geplaas kan word. 

Bewyse vir die bestaan van so 'n spesifieke patroon of tipe persoonlik-
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heid het Maslow hierna in een na die ander persoon gevind. 

Gemeet aan die algemene standaarde van laboratorium-navorsing was die 

ondersoekwyse waarvan hy gebruik gemaak het nie geskik om 'n bydrae 

tot navorsing te lewer nie. Verd er het sy vera lgemen i ngs berus op 

persone wat hy uitgesoek het en dus kan sy proefpersoonpopulasie bevraag

teken word (Bugenta 1, 1967; Maslow, 1973). Maslow se konsep van self

aktua lisering word dus deur baie beskou as nie-wetenskaplik omrede 

dit gebaseer is op sy subjektiewe siening en seleksie van die proefpersone, 

tog moet on thou word dat hy noo it sy werk in verband met se lfaktua 1 i se

ring aangebied het as die presiese of wetenskaplike finale nie, maar 

eerder as 'n insig, 'n hipotese wat kontrolering, verfyning en beoordeling 

benodig (Engler, 1979; Goble, 1970). Maslow is dan ook van mening 

dat ander persone as beoordelaars moet optree om te sien of die patroon 

wat hy gevind het wel al die proefpersone, wat hy in sy monster ingesluit 

het, pas. Maslow wys verder daarop dat die patroon op Westerse persone 

vasgestel is en dat daar dus ook na ander kulture, jonger persone, 

ensovoorts gekyk sal moet word in opvolgstudies (Bugental, 1967; Maslow, 

1973). Dus moet Maslow se bevindings slegs as i aanvanklike, inleidende, 

tentatiewe poging om optimale gesondheid te bestudeer, gesien word 

en dit mag dien as stimulasie vir verdere empiriese navorsing (Engler, 

1979). Maslow (1973) is dan ook van mening dat alhoewel sy bevindings 

nie suiwer wetenskaplik verkry mag wees nie, kan dit wel nou na dit 

beskikbaar is, deur meer wetenskaplike metodes getoets word. 

Volgens Maslow (Bugental, 1967; Maslow, 1973) het daar na sy eerste 

publikasie in verband met selfaktualisering verskeie ondersteunende 

data vir sy bevindings vanuit ander invalshoeke verskyn. 

A lhoewe 1 Mas low die le idende ro 1 gespee l en baanbrekerswerk in verband 
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met selfaktualisering verrig het, was hy nie die eerste en enigste 

persoon wat aan die idee aandag gegee het nie. Die hunkering en strewe 

na selfrealisasie is as sentrale krag in menslike ontwikkeling reeds 

van Aristoteles se tyd af erken. Net so is die idee van 'n aktualiserings

tendens as 'n magtige interne krag in die persoonlike ontwikkeling reeds 

deur Jung gebruik (Frick, 1982). Dus is selfaktua lisering as konsep 

nie uniek aan Maslow nie, maar Maslow se teorie in verband met selfak

tualisering is moontlik die bes ontwikkelde teorie (Leff, 1978). 

Alhoewel humanistiese bioloe, sielkundiges en organismiese teoretici 

'n oorredende saak uitgemaak het vir die teenwoordigheid van 'n innerl ike 

groei in die organisme of persoon wat lei tot die bereiking van selfak

tua l i sering, is daar egter min aandag gegee aan die wyse waarvo lgens 

die organisme of mens krag mobiliseer om uitdrukking en rigting aan 

die inner like groei te gee. Die meeste teoret i c i gaan n i e vee l verder 

as die erkenning van sekere aangebore groeitendense nie. Hulle voorsien 

nie 'n gepaste model aan die hand waarvan verstaan kan word hoe die 

positiewe groei kragte wat tot selfaktualisering lei in die persoon 

ontwikkel nie. Een uitsondering is egter Maslow se teorie van biolo

g i ese gebaseerde behoefte-hierarg i e (Frick, 1982). Smith, Sara son 

en Sarason (1982) is van mening dat Maslow se teorie die mees insluitende 

teorie is aangesien dit die volle reeks van die menslike motiewe van 

die biologiese- tot die groeimotief in aanmerking neem. 

Maslow, in teenstelling met veral die psigoanaliste, le klem op die 

bestudering van die gesonde persoon. Freud het die siek helfte van 

sielkunde voorsien en nou kan die gesonde deel ingevul word. Die vol

groe ide en se lfvervu lde mens 1 i ke wese wi e se inner like natuur homse 1f 
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al ten volle uitgedruk het en wie al sy potensiaal ten volle ontwikkel 

het, kan nou as model gebruik word vir die beskrywing van die gesonde 

deel van sielkunde, Die studie van die gesonde persoon kan die mens 

baie leer in verband met sy eie foute, tekortkominge en die ge1~enste 

rigting waarin hy kan groei (Maslow, 1962). Dus om die volledige prentjie 

van die mens te verkry, was dit nodig om oak die mens wat sy potensiali

teit ten volle gerealiseer het.1 te bestudeer en nie net die sielkundig 

neurotiese mens nie. 

Maslow se siening van die mens is gebaseer op ondersoeke van gesonde 

en kreatiewe persone en op grand hiervan is sy formulering in verband 

met persoonlikheid gemaak (Hall & Lindzey, 1970). Maslow definieer 

selfaktualisering as die menslike begeerte om homself te vervul met 

ander woorde die tendens om geaktua l iseerd te word in al die aspekte 

waarin die persoon potensiaal het. 

In die laaste aantal jare het die term selfaktualisering i huishoudelike 

woord geword en word die term a lgemeen gebruik. Die term word egter 

met 'n wyd u iteen lopende beteken is gebru ik wat versk i l van die beteken is 

wat deur die sielkunde daaraan geheg word (Sperry, Mickelson & Hunsaker, 

1977). 

Maslow se werk was nie net beperk tot die sielkunde nie, maar word 

vandag ook met groat vrug in die bedryfsielkunde gebruik. Sy idees 

is dan oak gou opgeneem deur bestuursskole in die VSA (Chapman & Ga le, 

1982). Hier word veral gedink aan die ooreenkomste tussen Maslo11 en 

McGregor se X en Y teorie en Herzberg se motiveringsteorie (King, 1966; 

Leff, 1978; Schultz, 1978). Maslow (1965) het dan ook die selfaktua-
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liseringsgedagte van toepassing gemaak op werk, werksiening en die 

werker. 

Dit is te wagte dat Maslow as humanis ernstige besware teen die twee 

hoofdenkrigtings van sy tyd naamlik die behaviorisme en psigoanalise 

sou opper. Veral as gekyk word na sy belangstellingsveld naamlik se1f

aktua l i sering. Hee lwat van die besware wat Mas low op per is te wagte 

in die lig van sy mensbeskouing. Die besware wat deur Maslow 9eopper 

is en wat nie veel verskil van die besware van die derde rigting nie, 

·· sal nou van nader beskou word. 

3.3.2 MASLOW SE BESWARE TEEN BEHAVIORISME EN PSIGOANALISE 

Masl01~ ontwikkel sy teorie as teenvoeter teen die behaviorisme en psigo

analise (Hjelle & Ziegler, 1976) en bevry die sielkunde van 'n pessimis

tiese, negatiewe, meganistiese en beperkende siening van die mens. 

Vroeer is daar in die sielkunde meer k lem gele op die mens se swakheid, 

terwyl sy sterkpunte en deugde verwaarloos is. Hierdeur het die sielkunde 

dit self vrywi llig tot die swakker helfte van die mens beperk (Ha 11 

& Lindzey, 1970). Maslow le in teenstelling hiermee klem op die mooi 

en goeie in die mens. 

Behaviorisme bestudeer slegs die overte gedrag wat empiries 9everifieer 

kan word en i gnoreer and er vorms van onverte- sowe 1 as kovert~-gedrag. 

Die benadering gee ook nie aandag aan die uniekheid van elke mens nie 

aangesien dit belangstel in die formulering van wetmatighede vir die 

totale mens like bevolking. Verder word daar k lem ge'le op die benadering 

van die afsonderlike kondisionerende response wat van die mens i 
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gemeganiseerde rekenaar maak. Hierdie navorsing ten opsigte van overte 

gedrag het min bygedra tot die verstaan van die tot a le mens aanges i en 

dit net met gedeeltes van gedrag gewerk het (Schultz, 1975). Verder 

werk die behavioriste met die gemiddelde van die spesie (Goble, 1970) 

en is dus nie begaan oor die gevalle wat bogemiddeld is nie. Dus kan 

die meganistiese behavioristiese bestudering van die mens nie die totale 

persoon begryp nie (Engler, 1979) en slegs 'n beperkte bydrae tot die 

selfaktualiseringsarea lewer. 

Maslow beskou die mens as 'n unieke wese en is daarom van mening dat 

dierenavorsing irrelevant is vir die verstaan van menslike gedrag om rede 

dit die karaktertrekke wat uniek aan die mens is, ignoreer (Hjelle 

& Ziegler, 1976). Maslow (1970) is dan ook van mening dat dit nie 

nodig is om die dier te bestudeer om die mens te verstaan nie. 

Maslow is van mening dat Freud se teorie 'n eensydige teorie is wat 

gegrond is op die abnormale, siek deel van menslike gedrag. Die teorie 

van Freud impliseer dat die mens in wese oor 'n swak karakter beskik 

en gevolglik plaas Freud min vertroue in menslike deugde en huldig 

hy 'n pessimistiese siening in verband me.t .die einddoel van die mens 

(Hjelle & Ziegler, 1976). Fr.eud bek lemtoon du~ die onbewuste kragte 

wat gedrag ·bepaal en ignoreer die rasionele bewustelike kragte (Ryckman, 

1982). Deur op die verstandelike sieke. te konsentreer, sal die mens 

nooit van die positiewe kwaliteite en karakter waaroor hy beskik, bewus 

word nie. Verder sa 1 'n stud ie van die "kruppe 1 •: verpotte, onvo lwasse 

en ongesonde mens net kan lei tot 'n "kruppel" sielkunde (Maslow, 1954). 

Die psigoanalise en behavioriste voorsien slegs ~ beperkte siening 

van die mens like funksionering (Ryckman, 1982). Die humanistiese siel-



61 

kunde volgens Schultz (1975) staan dan ook die voorstelling van die 
mens as 'n dierlike funksionerende masjien en deterministiese wese in 
reaksie tot sy omgewing en vroee jare se ervaring, teen. Maslow is 
van mening dat daar eksklusief klem gele is op die negatiewe sy van 

die menslike natuur en dat die mens se sterk punte en deugde ge'ignoreer 
is. Daarom fokus Maslow op die sielkundig gesonde persoon ·(Hjelle 
& Ziegler, 1976) en die selfgeaktualiseerde persoon is die beste moont
like voorbeeld van die menslike spesie (Goble, 1970). 

Hierdie positiewe benadering ten opsigte van die mens blyk duidelik 
as daar gekyk word na die tipe persoon wat Maslow uitgesoek het om 
in sy steekproef op te neem. Hy soek ouer persone wie al 'n groot dee l 
van hulle lewe geleef het en wat suksesvol was, gesonde, sterk, kreatiewe, 
vroom en skrander persone. Mas low het onder andere die vo lgende persone 
in sy steekproef ingesluit. 

Jane Addams 

Ludwig van Beethoven 

Robert Browning 

George Washington Carver 

Pablo Casals 

Eugene V. Debs 

Thomas Eakins 

Albert Einstein 

Benjamin Franklin 

Sigmund Freud 

Joseph Haydin 

Aldous Huxley 

William James 

Thomas Jefferson 

Johan Keats 

Fritz Kreisler 

Abraham Lincoln 

Pierre Renoir 

Eleanor Roosevelt 

Franklin D. Roosevelt 

Albert Schweitzer 

Baruch Spinoza 

Henry Thoreau 

Johnn Wolgang von Goetho 

Harriet Tubman ' 

George. Washington 

Wa 1t Whitman 
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(Bischof, 1964; Burns, 1979; Chaplin & Krawiec, 1963; Fehr, 1983; 

Kendler, 1968; Moos, 1976; Silverman, 1974; Smith, 1974; Smith, 

et a 1. , 1982 l . 

As dit die tipe proefpersoon is waarmee Maslow werk, is dit duidelik 

dat sy siening van· die mens heelwat verskil van diA van die psigoanalise 

en behavioriste. Met so 'n benadering naamlik om met die beste moontlike 

materiaal te werk, is dit duidelik dat Maslow geinteresseerd is in 

die maksimale potensiaal van die mens (Bugental, 1967; Maslow, 1973). 

Alhoewel Maslow beide die psigoanalise en behaviorisme kritiseer vir 

die pessimistiese, negatiewe en beperkte waarneming en beskouing van 

die menslike natuur bied Maslow sy siening as 'n toevoeging eerder as 

·n alternatief tot die h1ee kragte aan (Engler, 1979). Maslow was dan 

ook van mening dat die verstande 1 ike sieke eers verstaan kan word as 

die verstandelike gesonde persoon verstaan word (Hjelle & Ziegler, 

1976; Suinn, 1975). 

Enige persoon se persoonlikheidsteorie word sterk beinvloed indien 

nie totaal geskoei op die persoon se eie sieninge in verband met die 

wE!reld, die mens, die lewe, ensovoorts nie. Daar kan dus nie aandag 

aan Maslow se bydrae tot die sielkunde en selfaktualiseringsidee in 

die besonder gegee word a lvorens daar nie eers aandag gegee is aan 

sy mensbeskouing nie. Gevolglik word daar nou eers aandag gegee aan 

Maslow se mensbeskouing. 

3.3,3 MASLOW SE MENSBESKOUING 

Die mensbeskouing wat deur Maslow gehuldig word, is meer positief as 

die van die psigcanalise en behivioriste. 
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Volgens Maslow (1962) beskik elke persoon oor 'n essensiele biologiese 

gebaseerde innerlike natuur wat onveranderd is. Hierdie innerlike 

natuur is ook eiesoortig aan elke mens en die mens beskik oor kapasiteite 

en tendense waarvan party eie aan die ganse mensdom is en ander weer 

uniek aan die individu. Verder is dit moontlik om die innerlike natuur 

te bestudeer en sodoende vas te stel wat dit behels (Maslow, 1954; 

1962). 

Hierdie innerlike natuur is opsigself goed, of ten minste neutraa1, 

en slegte gedrag ontstaan as 'n sekondere reaksie as gevolg van die 

frustrering of blokkering van die intrinsieke natuur van die mens. 

Gegee die goeie of neutrale aard is dit die beste om die ontwikkeling 

van die intrinsieke natuur aan te moedig eerder as om dit te onderdruk. 

As die innerlike natuur toegelaat word om die persoon se lewe te rig, 

groei die persoon as 'n gesonde, vrugbare en gelukkige wese. As hierdie 

essensiele kern van persoonlikheid egter ontken of onderdruk word, 

word die persoon siek (Maslow, 1962). 

Die innerlike natuur van die mens is nie sterk, oorweldigend en onmisken

baar soos die dierlike instinkte nie. Dit is eerder swak, delikaat, 

subt i e 1 en mak 1 i k oorheersbaar deur gewoontes, ku ltuurdruk en verkeerde 

houdings. Al is dit swak verdwyn dit selde in normale persone; selfs 

ook selde in siek persone. Ten spyte daarvan dat dit ontken word, 

bly dit nog bestaan en streef dit steeds na aktualisasie. Die tendens 

tot selfaktualisasie, alhoewel swak, bly dus voortbestaan en oefen 

gedurig druk uit om dit self te aktualiseer (Maslow, 1962). 

Maslow is van mening dat die menslike natuur basies goed of neutraal 

is (Maslow, 1970) maar ongunstige sosiale omstandighede mag aanleiding 
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gee tot s legte, vern iet i gende of gewe lddad i ge e lemente in die per soon 

se gedrag eerder as inherente verrotting (Hjelle & Ziegler, 1976; 

Tallent, 1978). Goble (1970) meld dat die innerlike natuur van die 

mens swak is, maklik versteur word, oorheers word deur verkeerde leer, 

gewoontes of tradisies. Hierdie intrinsieke aspek van die mens of 

behoefte kan wel onderdruk of ge"ignoreer word, maar nie deur die kultuur 

uitgewis word nie (Maslow, 1970). Volgens Maslow (1962) kry die mens 

sy idees vanuit die omgewing en van figure in sy vroee lewe, maar elke 

mens het ook 'n (sterk of swak) intrinsieke bewuste. Die bewuste is 

gebaseer op die onbewuste en voorbewuste 1 ike waarneming van die mens 

se eie natuur, eie bestemming of eie kapasiteite. Dus wil dit voorkom 

of die innerlike groeimeganisme in die individu sal aanleiding gee 

tot die realisering van die persoon se potensiaal indien die omgewings

omstandighede geskik is (Ryckman, 1982). 

Groei is intern (Maslow, 1954). Die gesonde mens beskik oor die vermoe 

om horn van sy omringende omgewing los te maak en dus kan hy vo lgens 

sy inner 1 ike wette 1 eef eerder as deur ui ter 1 i ke druk ( Sa hank i an, 1965). 

Groei en gesonde menswees veronderstel egter beide reeds die gedeeltelike 

bevrediging van omgewing beinvloedbare aspekte a lhoewel daar uitsonde-

rings mag voorkom. Aan hi erd i e aspek sa 1 aandag gegee word in die 

bespreking van die motiveringsteorie van Maslow. 

Dit wi 1 dus voorkom of 'n goeie omgewing 'n goeie persoonlikheid kan 

kweek, maar hier moet daarop gelet word dat hierdie verhouding nie 

perfek is nie en verder le die definisie van 'n goeie omgewing klem 

op die geestelike en sielkundige, eerder as die materiele en ekonomiese 

kragte (Sahankian, 1965). Maslow (1970) beskryf die goeie gemeenskap 

waarbinne gesonde ontwikkeling moontlik is as een wat al die nodige 

rou-materiaal voorsien en dan terugstaan of opsy staan sodat die persoon 
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die kans kry om sy wense en eise uit te druk en sy keuses te maak. 

Aangesien die mens se innerlike natuur baie delikaat en subtiel is 

sal 'n permissiewe omgewing dus die uitdruk van behoeftes aanhelp. 

Om selfaktualisering of gesondheid te kweek, word dus ·n omgewing aanbeveel 

wat a lle noodsaak like rou-materi aa l voors i en en waar in geen i nmengi ng 

is nie sodat die persoon sy eie keuses kan en mag maak. Ten spyte 

van die nie-perfekte samelewing waarin ons woon, word gesonde individue 

- tog aangetref (Maslow, 1970). 'n Persoon kan dus gesonder wees as die 

kultuur waarin hy lewe en groei (Sahankian, 1965). 

Maslow huldig 'n holistiese dinamiese siening soos blyk uit sy werke 

(Maslow, 1943; 1954; 1962; 1970) en is dus van mening dat daar slegs 

een korrekte wyse is om mense te verstaan en d it is as '.n gehee 1, as 

'n funksionerende eenheid. Vir elke persoon funksioneer die dele saam 

in TI unieke wyse en verder kan die dele in TI eindelose variasie gerangskik 

word. Die som van die dele is egter nie gelyk aan die geheel nie 

(Tallent, 1978). Volgens Maslow (Sahankian, 1965) neig eksterne invloede 

dan om gewoonlik die hele individu te verander en nie net 'n deel of 

dele van die persoon nie. 

Die mens is afhanklik van sy innerlike oordeel wat bestaan uit ~ natuur

like waardesisteem wat gegrond is op 'n stel waardes, eerder as op die 

gemeenskap se oordeel (Maslow, 1962; Ryckman, 1982). Maslow het baie 

aandag gegee aan waardes. Volgens horn dien die waardes as riglyne 

vir die persoon se keuses en gedrag. Goble (1970) en Maslow (1962; 

1970; 1973) bespreek hierdie aspek volledig, maar vir die doel van 

hierdie werk sal daar nie verder by die aspek stilgestaan word nie. 
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Die organisme is nie passief nie, maar aktief (Sahankian, 1965). Volgens 

Hall en Lindzey (1970) is daar 'n aktie1~e wil tot gesondheid, ·n impuls 

n~ groei of selfaktualisering van menslike potensialiteit in elke mens. 

Die individu is uniek en hy behoort vry te wees om sy eie keuse s in 

verband met die rigting waarin hy sy eie lewe wil leef, te maak. Die 

persoon kontroleer en organiseer dus sy eie gedrag en nie die gemeenskap 

nie. Die gemeenskap word as belernrnerend vir persoonlike groei gesien 

deurdat dit reels en regulasies afdwing wat die individu. in passende 

en "normale" gedrag dwing. Die mens streef van nature na kreatiwiteit 

en geluk eerder as na die middelmatige en konvensionele (Ryckman, 1982). 

Maslow as vader van die derde rigting, fokus op die kreatiewe potensia

liteite inherent in die menslike wese en die soeke na wyses wat behulpsaam 

kan wees in die realisering van die persone se hoogste en mees belangrike 

doelstellings (Ryckman, 1982). Volgens Maslow behoort die mens as 

'n geintegreerde uniek georganiseerde geheel bestudeer te word, wat 

oor 'n inherente wordingsproses of selfaktualiseringsproses beskik (Hjelle 

& Ziegler, 1976). Dus fokus Maslow op die positiewe eerder as die 

negatiewe kant van die mens deur klem te le op die mens se positiewe 

potensiaal vir groei en vervulling (Engler, 1979). 

Na daar nou aandag gegee is aan Maslow se besware teen die psigoanalise 

en behaviorisme asook aan sy mensbeskouing, ontstaan die vraag watter 

tipe teorie Maslow dan voorstaan of as alternatief kan bied, wat behels 

die teorie en hoe sluit die onderlinge aspekte by mekaar aan. 

Maslow se motiveringsteorie sal nou van nader beskou word. 



3.3.4 MASLOW SE MOTIVERINGSTEORIE 

Die bestudering van individue se gewoontes, karakters, persoonlikhede 

en vermoens het aanleiding daartoe gegee dat Maslow n teorie van menslike 

motivering en verstandelike gesondheid gedefinieer het wat op bykans 

enige aspek van die individuele en sosiale lewe toegepas kan word (Goble, 

1970). 

Maslow se selfaktualiserings- of motiveringsteorie van persoonlikheid 

toon merkbare tekens van die invloed van Goldstein (konsep van self

aktua 1 i sering) en Adler (konsep van behoeftebevred i g i ng en struktuur) 

(Sahankian, 1965). 

Aangesien die mens se gedrag deur komplekse individuele faktore gemotiveer 

word en verder deur verskeie ander faktore beinvloed kan word, is dit 

te verstane dat daar ·n aanta 1 teoret i ese benaderi ngs ten ops i gte van 

motiveringsteoriee bestaan. Van die belangrikste benaderinge is die 

leerteoretiese benadering, die psigoanalitiese benadering, die kognitiewe 

benadering en die humanistiese benadering. Maslow het n belangrike 

bydrae tot die motiveringsbenadering van die humaniste gelewer (Lauw, 

1982; Wittig, 1977). 

Maslow (1970) vermeld sestien aspekte wat volgens sy mening in enige 

goeie motiveringsteorie geinkorporeer behoort te wees. Vir die doel 

van die werk sal net in kart aan die aspekte aandag gegee word. 

- Die totale individu is gemotiveer eerder as net n deel 

van horn en dus is daar n i e so i ets soos 'n behoefte van 

die maag of mond nie, maar slegs 'n behoefte van die individu. 

Verder ervaar die hele individu bevrediging en nie net 



TI deel van horn nie. As die individu 'n behoefte ervaar 

is daar ·n verandering in baie, indien nie in die meeste 

van sy funksies nie. 

Maslow onderskei sekondere of kulturele dryfvere en primere 

drange. Al die drange volg die voorbeeld van die pri

mere (fisiologiese) drange. Die meeste drange kan nie 

geisoleer word nie, nie gelokaliseer of beskou word as 

al wat op daardie tydstip in die organisme gebeur nie. 

Die tipiese begeerte is dus TI behoefte van die totale persoon. 

- Die drange wat ervaar word, is gewoonlik doelwitte na uit

komste eerder as uitkomste op sigself. Dus moet die studie 

van motivering gedeeltelik ook die studie van die uiteindelike 

mens like doe l of begeerte of behoefte wees. TI Goe i e mot i

ver i ngsteori e kan nie die moontlikheid bekostig om die 

onbewuste te ignoreer, na te laat of gering te skat nie. 

Aangesien verskillende kulture verskillende wyses mag voorsien 

waarvolgens TI spesifieke begeerte bevredig mag word, is 

uitkomste op sigself meer universeel as die wyses waardeur 

die uitkomste bereik word. 

- Daar moet gelet word op wat die begeerte of gedrag fundamen

teel beteken eerder as om net te let op wat die individu 

bewustelik dink dit verteenwoordig. Verder mag ·n enke le 

stimulus wat dieselfde tyd aangebied word, 'n wye verskeiden

heid van begeertes ontlok. Dus moet die gedrag en motive

ringstaat van die persoon in totaliteit verstaan word 

aangesien dit ongewoon is dat TI optrede of TI bewuste begeerte 
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slegs een motiveringswaarde het. 

Mot i veri ng is 'n konstante, n immere ind igende, fl uk tuerende, 

komplekse en bykans universele karaktereienskap van elke 

organismiese staat. 

- Die mens is ·n begerige wese en bereik selde ·n staat van 

algehele tevredenheid. As een begeerte bevredig is, verskyn 

'n ander een. Die mens is dus noo it tevrede n i e, beha lwe 

vir 'n kart tydperk wat daarop dui dat die behoeftes hulself 

in 'n tipe hierargie of voorkeur rangskik. Hierdie hierargie 

is 'n stygende hierargie van prioriteit of potensialiteit. 

Die voortdurende ver lange of begeerte is 'n karaktere i enskap 

van die mens deur sy hele lewe. Die verskyning van 'n moti

veerder hang af van die staat van bevrediging of ontevreden

heid van al die ander motiveerders van die totale organisme. 

Die begeerte na of van iets impliseer a lreeds die bestaan 

van die ander begeertes wat reeds bevredig is. 

Orange kan n i e ge lykgeste l word aan mekaar n i e en kan ook 

nie geisoleer word van mekaar nie. Orange is verder dinamies 

van aard soos b lyk uit die feit dat bewuste en onbewuste 

aspekte mag verskil en dat 'n spesifieke drang in der waarheid 

'n wyse mag wees waarvolgens verskeie ander drange hulself 

uitdruk. Orange orden hulself in ·n hierargie van spesifiek

heid. 

- Enige klassifikasie van motivering behoort die fundamentele 

doel of behoeftes as basis te neem. Gemotiveerde gedrag 

en spesifieke doel-objekte is nie goeie basisse vir 
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klassifikasie nie. 

- Dikwels word eksperimente met diere gebruik om as basis 

te dien vir 'n teoretisering van die menslike natuur. Soos 

wat in die ontwikkelingshierargie op beweeg word, neem 

die invloed van drange af en word daar meer · geleun op die 

kultuur as ·n aanpassingsmeganisme. Aangesien die aanwesig

heid, belewenis en wyse van bevrediging van instinkte verskil 

van lewende organi smes tot lewende organ i sme soos wa t daar 

in die hierargie op of af beweeg word, is dit verkieslik 

dat as daar wel van diere data gebruik gemaak moet word, 

daar liefs van bobbejane of ape eerder as van rotte gebruik 

gemaak sa l word, aangesien bobbejane en ape nader aan die 

mens in die hierargie is. 

- Motiveringsteoriee moet die situasie in ag neem, maar moet 

nooit 'n suiwere situasie-teorie word nie. Die omgewing, 

en/of situasie moet dus nie ten koste van die individu 

oorbeklemtoon word nie. Die individu skep gedeeltelik 

sy omgewi ng afhangend van die waardes en s ien i nge wat hy 

aan sekere voorwerpe of gebeure heg. 

- Die organisme tree gewoonlik as 'n geintegreerde geheel 

op solank dit suksesvol is, maar as 'n bedreiging oorweldigend 

is, of as die organisme te swak of hulpeloos is om die 

situasie te hanteer, neig dit om te disintegreer. 

Nie alle gedrag of reaksies is gemotiveerd nie aangesien 

sekere gedrag behoeftebevred i gend gerig is en and er gedrag 

eenvoudig beskermend of verdedigend van aard is. 
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- Die mens strewe na wat binne sy bereik is. 

- Die realiteit beinvloed onbewuste impulse. 

- Die oorgrote meerderhe id van die mens se kenn is in verband 

met motivering kom vanuit psigoterapie. Die persone wat 

psigoterapie ondergaan is TI swakker monster van die populasie, 

en gegewens wat net op die monster berus is nie bevredigend 

nie. TI Motiveringsteorie moet aan die hoogste kapasiteite 

van gesondheid sowel as die verdedigingsmeganismes van 

die siek "krupp_el" persone aandag gee. Gevolglik moet motive

ringsteoretici TI meer positiewe orientasie beklee. 

(Maslow, 1962) 

Maslow het dan ook ·n holistiese dinamiese positiewe motiveringsteorie 

daargestel wat aan die bogemelde teoretiese vereistes voldoen het (Maslow, 

1970). Maslow (Mischel & Mischel, 1973) bespreek dan ook hierdie dina

miese aspek en die daarmee gepaardgaande lewensuitkyk, maar vir die 

doel van hierdie werk sal hierdie aspek nie bespreek word nie. Maslow 

was van men i ng dat ba ie van die mens 1 i ke gedrag verk laar kan word deur 

die individuele tendens om na persoonlike doelwitte te streef, wat die 

lewe dan betekenisvol maak (Hjelle & Ziegler, 1976). 

Maslow as verteenwoordiger van die behoefte gesentreerde persoonlik

heidsteoretici, kombineer die selfteorie se basiese stellings met die 

basiese menslike behoeftes. Maslow sien die menslike wese as 'n gein

tegreerde ho 1 i st i ese organ 1 sme met 'n reeks bas i ese behoeftes wat in 

·n hierargie van belangrikheid georganiseer is en grootliks deur die 

kultuur waarin die persoon opgroei, voorgeskryf word (Brammer & Shostrom) 



1982). Maslow stel dus die omstandighede vir optimale ontwikkeling 

in 'n teorie van hierargiese behoeftes voor (Blocher, 1974). 

Die motiveringsteorie van Maslow kan beskou word as 'n omvattende en 

dinamiese teorie aangesien dit aandag skenk aan die. dryfvere binne 

die mens en die mens ook sien as 'n wese wat deur die interaksie met 

die omgewing in staat is tot verandering. Deur die klem op die normale 

persoon se neiging tot verdere ontwikkeling te laat val, word 'n optimis

tiese prentjie van die mens geteken (Louw, 1982). 

Maslow was nie geinteresseerd om persoonlikheidstipes te skep nie, 

maar stel eerder belang in die aanmoediging van groei (Maddi, 1968). 

Aangesien die mens 'n nuwe behoefte ervaar sodra 'n vroeer behoefte bevredig 

is, kom Maslow tot die gevolgtrekking dat die behoeftes wat ·n mens 

se gedrag motiveer as 'n hierargie voorgestel kan word (Louw, 1982). 

Maddi (1968) is van mening dat die hierargie van Maslow ook 'n vervul

lingsmodel genoem kan word. 

Maslow is nie al persoon wat 'n behoefte hierargie- model voorgestaan 

het nie; Woolpert (1982) maak melding van Bay (1979), Davies (1963), 

Knutson (1972) en Satin (1978) wat almal 'n behoefte hierargie aangebied 

het wat ·n aanvang neem met laer fisiologiese behoeftes en eindig met 

·n tipe selfaktualisering. Maddi (1968) meld dat White soos Maslow 

met 'n oorlewingsbehoefte-idee werk. Tallent (1978) maak melding van 

Cantril se menslike behoefte en Sward (1980) vermeld en bespreek Rank 

se model van selfaktualisering. Combs en Snygg het geglo dat die uit

eindelike doel van die menslike gedrag selfaktualisering is - handhawing 

en verheffing van die self (Lindgren & Fisk, 1976). Combs en Snygg 
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het dan ook ·n ·viervlak hierargie bestaande uit fisiologiese, aandag 

·en liefde, affiliasie en selfuitdrukking aangebied (Lindgren, 1964). 

White stel 'n hierargie bestaande uit selferkenning-, affiliasie-, 

oorlewing- en veiligheidsmotiewe voor (McKeachie & Doyle, 1967). 

Maslow se teorie van motivering dui vyf basiese klasse of vlakke van 

behoeftes aan naamlik: 

Fisiologiese behoefte 

Veiligheidsbehoefte 

Affiliasiebehoefte 

Erkenningbehoefte 

Selfaktualiseringsbehoefte 

Maslow (1970) is van mening dat hierdie behoeftes in 'n hierargie geor

ganiseer kan word en dat die primere behoeftevlak dominant tot die 

volgende hoer behoeftevlak is. Dus moet die eerste of primere behoefte 

eers bevredig wees alvorens die tweede behoefte bevredig kan word. 

Maslow groepeer die eerste vier behoeftes naamlik die fisiologiese-, 

veiligheids-, · affiliasie- en erkenningsbehoeftes saam en noem hulle 

die basiese behoeftes. Motivering speel hier 'n rol en behels spanning-

vermi nderi ng deurdat tekorte bevred i g word. Die v yfde behoefte naam l i k 

selfaktualiseringsbehoefte noem Maslow die groeibehoefte en die konsep 

metamotivering verwys na die groeitendens. Die groei behoeftes is ook 

biologies in oorsprong soos die basiese behoeftes (Maslow, 1970). Die 

tekortbehoefte ontstaan vanuit die persoon se drang na fisiese oor

lewing of vei ligheid. Die individu word gemotiveer deur die tekort 

deurdat die persoon betrokke raak in aktiwiteite, wat hierdie tekort 

verminder of ophef (Engler, 1979). Dus word die mens gemotiveer deur 

·n aantal basiese behoeftes (Goble, 1970) of anders gestel, alle gedrag 
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is in diens van ·n aantal basiese instinkte (Maslow, 1954). Die basiese 

behoeftes is spes i e~1yd bykans onveranderd en gen et ies in oorsprong 

(Maslow, 1970). 

Maslow (1970) is van mening dat die laer behoefte nie totaal bevredig 

hoef te wees alvorens ·n volgende behoefte ontstaan nie. Die meeste 

lede van die gemeenskap is dus net gedeeltelik bevredig ten opsigte 

van hulle basiese behoeftes en hieruit blyk dit dan dat daar gelyktydig 

in TI persoon TI gedeeltelike bevrediging en onbevrediging van die basiese 

behoeftes mag voorkom. 'n Meer rea 1 i st i ese beskrywi ng van die hi erargi e 

sal dus wees om dit te beskryf in terme van TI afname in die een basiese 

behoefte wat lei tot ·n toenemende verskyning van die volgende hoer 

basiese behoefte. Dus geld hier beslis nie 'n alles of niks beginsel 

nie en sal daar voortaan eerder van genoegsame bevrediging van die 

basiese behoeftes gepraat word. 

Aangesien ·n behoefte slegs ontstaan as die voorafgaande laer behoefte 

genoegsaam bevredig is, sal die behoefte wat nie bevredig of nie genoeg

saam bevredig is nie, neig om TI aktiewe determinerende of organiserende 

rol te vervul. As die behoefte genoegsaam bevred i g is, bestaan di t 

eintlik nie meer nie. Dus het slegs die onbevredigende behoeftes 'n 

invloed op gedrag (Maslow, 1970). 

Aanvanklik poog die persoon dus om die laagste behoefte genoegsaam 

te bevredig en as hy hierin suksesvol is, verskuif die klem na die 
I 

volgende hoer behoefte. Hieruit blyk dat elke vlak oppermagtig is 

tot die volgende vlak aangesien die eerste of laer vlak eers genoegsaam 

bevred i g moet wees a lvorens na die vo lgende hoer behoefte beweeg kan 

word (Maslow, 1970). 
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Die vier basiese behoeftes lei tot die selfaktualiseringsbehoefte, 

maar die selfaktualiseringsbehoefte is nie soos die basiese behoeftes 

'r1 middel tot 'n doel nie, maar is die einddoel. Om dus na die self

aktua 1 i ser i ngsbehoefte te kan beweeg, moet die bas i ese behoeftes eers 

genoegsaam bevred i g wees sod at die per soon vry is om die hoer meta

behoeftes na te jaag (Maslow, 1962). 

Hierdie hierargie wat deur Maslow voorgestaan word, is nie rigied in 

die sin dat alle mense die basiese behoeftes in die volgorde, soos 

vroeer genoem, sa l deurleef nie. Hoer behoeftes in die hierargie mag 

ontstaan na die bevrediging, geforseerde of vrywillige deprivasie, 

verloening of onderdrukking van die laer basiese behoeftes. As dit 

die geval is mag 'n moontlike verklaring wees dat die motiveringswaarde 

van die hoer behcefte die van die laer behoefte oorskry. Dit mag dus 

gebeur dat 'r1 persoon 'r1 spesifieke basiese behoefte oorslaan. Die afwesig

heid van so 'n basiese behoefte mag dan verklaar word, deur die afwesigheid 

of oorvloedige bevrediging van die basiese behoefte in die persoon 

se lewe - vera 1 gedurende die vroee kinder jare. Die per soon funks ioneer 

in so 'n geval asof die spesifieke behoefte nie bestaan nie. Gewoonte

vorming speel gevolglik hier 'r1 rol aangesien die persoon wat lank sonder 

die bevrediging van 'r1 behoefte moes klaarkom, in staat is om die behoefte 

deprivasie beter en vir ·n lang tydperk te weerstaan. Verder neig die per-

soon wat in die vroee jare genoegsame bevrediging van die basiese behoeftes 

ervaar het, om genoegsaam bevredi g te b ly ten ops i gte van die behoeftes 

ongeag die bedreiging wat die persoon ervaar. Alhoewel daar uitsonde

rings mag voorkom, is Maslow van mening dat in die geval van die meeste 

mense die hoer behoeftes eers verskyn nadat die meer basiese behoeftes 

genoegsaam vervul is (Maslow, 1970). 



Die behoeftes is nie noodwendig bewustelik of onbewustelik nie, tog 

blyk dit dat hulle meer dikwels onbewustelik as bewustelik is. Aangesien 

die meeste gedrag multigemotiveer is, kan gedrag deur verskeie, een 

enkele of al die basiese behoeftes, gemotiveer word. Omrede alle gedrag 

nie gemotiveer is nie, kan gedrag nie sonder meer altyd na die basiese 

behoeftes herlei word nie. Versteuring van onbelangrike begeertes 

lei nie tot psigopatologie nie, maar die versteuring van die basiese 

behoeftes mag wel sulke resultate tot gevolg he (Maslow, 1970). 

Die mees basiese aspek van die bevrediging van enige behoefte is dus 

die feit dat as die· behoefte genoegsaam bevredig is, verskyn daar 'n 

nuwe hoer behoefte. Alle ander aspekte van behoefte-bevrediging is 

sekonder aan hierdie fundamentele feit. 

volg: 

Die sekondere aspekte is as 

Onafhanklikheid en~ mate van veragting vir die ou bevredigde 

behoefte en doelwitte wat vervang word deur ~ nuwe afhanklik

heid van~ hoer behoefte en doelwit, wat vroeer nie raakgesien 

is nie. 

- 'n Verandering tree in ten opsigte van die waardes en kogni

tiewe kapasiteit van. die persoon. Aang.esien daar ·n verskui

wing van belangstelling en waarde in die persoon plaasvind, 

neig aandag, waarneming, leer, geheue en denke in die nuwe 

rigting. 

- Die nuwe belangstellings, bevredigers en behoeftes is van 

·n hoer v lak. 

- Die bevrediging van enige basiese behoefte dra by tot die 

ontwi kke 1 i ng van 'n ver~eterde, sterker en gesonder ind i vidu 

(Maslow, 1970) 



77 

Behoefte-bevrediging is slegs moontlik deur intrinsiek gepaste bevredigers 

en niks anders as slegs die intrinsieke gepaste bevrediger self kan 

die behoefte bevredig nie. Toenemende bevrediging van die basiese 

behoeftes dui op ·n toenemende mate van sielkundige gesondheid. Dus 

hoe meer basiese behoeftes bevredig is, hoe meer sielkundig gesond 

is die persoon (Maslow, 1970). 

Soos reeds aangetoon verdeel Maslow (1970) hierdie hierargie van behoeftes 

in twee groepe naamlik: 

(a) basiese- of tekortbehoeftes (motivering) 

(b) meta- of groeibehoeftes (metamotivering) 

Daar sal nou aan elk van die behoefte-groepe aandag gegee word. 

3.3.5 BASIESE BEHOEFTES 

Soos reeds vermeld vorm die fisiologiese-, veiligheids-, affiliasie

en erkenningbehoefte die basiese of tekort behoeftes in Maslow se b~hoefte 

hierargie. Die fisiologiese behoeftes is die mees primere behoefte 

gevolg deur die vei ligheidsbehoefte 
7
dan die affil iasiebehoefte en laas

tens die erkenningsbehoefte (Maslow, 1962). Die basiese behoeftes 

rangskik hulself in die taamlike definitiewe hierargie op die basis 

van relatiewe potensie. Die veiligheidsbehoefte is sterker as die 

affiliasiebehoefte aangesien dit die mens domineer as beide die behoeftes 

onbevredig is. Die fisiologiese behoefte is weer sterker as die veilig

heidsbehoefte en die erkenningsbehoefte die swakste van die vier basiese 

behoeftes (Maslow, 1970). 

Aangesien die basiese behoeftes volgens Maslow in 'n hierargie georden 
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is (Sahankian, 1965), sal die veiligheidsbehoefte meer prominent raak 

soos wat die fisiologiese behoefte meer bevredig raak. Dus moet die 

lae orde behoefte ten minste in 'n sekere mate bevredig word voordat 

die individu bewus kan word of gemotiveer kan word deur ·n hoer orde 

behoefte. Die basiese behoefte verskyn vroeg in die mens se ontwikkeling 

en dus moet die mens vroeg in sy lewe ~ basis van fisiologiese oorlewing 

en veiligheid daarstel, en as dit gevestig is, kan verder beweeg word 

in die hierargie (Maslow, 1970). Krech en Crutchfield (1974) is gevolglik 

van mening dat die biologiese, sosiale en sielkundige behoeftes eers 

vervul moet word en dan sal die minder imperatiewe behoeftes te voorskyn 

kom. 

Maslow (1970) wys op~ aantal voorwaardes wat nodig is vir die bevrediging 

van die basiese behoeftes. Die voorwaardes sluit die vryheid van spraak, 

vryheid om te doen wat die individu wil op voorwaarde dat dit niemand 

in die proses benadeel nie, vryheid om homself uit te druk, vryheid 

om te ondersoek en inligting te soek, vryheid om die self te verdedig, 

regverdigheid, geregtigheid, eerlikheid en ordelikheid in die groep in. 

Volgens Goble (1970) is "die omgewings- of sosiale omstandighede dus 

nou verwant aan die individuele motivering en die bedreiging van hierdie 

voorverei stes ant lok 'n reaksie soortge lyk aan die reaks ie wat ontstaan 

as die basiese behoeftes bedreig word. Maslow (1970) is van mening 

dat sander die vryheid)basiese bevrediging van behoeftes bykans onmoontlik 

is en enige bedreiging, deprivasie of blokkering daarvan>sal dus indirek 

die basiese behoeftes bedreig. 

Die basiese behoeftes is tekortbehoeftes (deficiency needs) of D-

behoeftes. Onbevredigende D-behoeftes gee aanleiding tot siekte of 

ongelukkigheid, terwyl vervulde D-behoeftes lei tot 'n strewe na die 

vo lgende vlak van die hierargie (Ha 11 & l indzey, 1S7C; 'cs-:'"f, 1978). 



Die D-behoefte bevrediging is 'n selfsugtige proses waardeur hoogstens 
'n lae vlak van geluk verkry kan word en wat slegs kan aanleiding gee 
tot die verdwyning van tekorte (Leff, 1978). Die laer behoeftes is 
dus ·n tekort of 'n behoefte aan iets (DiCaprio, 1983). Hierdie tekort
motiewe is dringende determinante van gedrag as gevolg van die spanning 
wat ontstaan uit tekort toestand (Maslow, 1962). Maddi (1968) verwys 
na die D-behoeftes as die oorlewingstendens wat 'n strewe na vei ligheid, 
fisiese- en psigiese-oorlewing verseker. Die oorlewingstendens laat 
lewe voortduur deurdat dit spanning (tekorte) verlig. 

Die omgewing speel ·n belangrike rol in die bevrediging van die basiese 
behoeftes. As die omgewing nie aan ·n bepaa lde behoefte kan voorsien 
nie, sa l die gedepriveerde persoon op daardie behoefte vashaak, tevrede 
moet wees met die mate van bevrediging wat die omgewing horn kan bied 
of die behoefte oorslaan. So mag die persoon byvoorbeeld die risiko 
ten opsigte van veiligheid loop in belang van affiliasie. Vol gens 
Leff ( 1978), sa 1 die hoer behoeftes neig om te verskyn - as die laer 
behoeftes genoegsaam bevredig is - ongeag die kultuur of individuele 
persoon. Tog mag sekere kultuur of persoonlike omstandighede die ontwik-
kel ing van hoer behoeftes inhibeer of voorkom. Die invloed van die 
omgewing is reeds bespreek onder Maslow se mensbeskouing en sal dus 
nie nou weer bespreek word nie. Verder word die leser se aandag ook 
gevestig op die aspek van genoegsame bevrediging van i behoefte en 
die oorslaan van i behoefte wat reeds vroeer in hierdie afdeling bespreek 
is. 

' Volgens Tallent (1978) le Maslow meer klem op die hoer behoeftes naamlik 
affiliasie-, erkenning- en selfaktualiseringsbehoefte. Maslow gee 
min aandag aan die suiwere biologiese behoeftes aangesien die bevrediging 
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van hierdie behoeftes slegs i voetholte is om na hoer funksionering 

te klim. Verder bevredig die samelewing hedendaags bykans outomaties 

die onderste twee v l akke van die hierarg i e. Die hoer behoeftes word 

volgens Tallent (1978) deur i aantal aspekte gekenmerk: 

Hoer behoeftes word slegs in die hoogsontwikkelde spesies 

van die evolusieleer, onder andere die mens, aangetref. 

- Hoer behoeftes ontwikke 1 later in die persoon se lewe as 

die laer behoeftes. 

Hoer behoeftes is minder noodsaak lik vir suiwere oorlewing, 

kan langer uitgestel word en die tipe behoefte kan permanent 

verdwyn. Hoer behoeftes is dus 'n misbare luukse in vergely

king met die laer behoeftes. 

- Hoer behoeftes lei tot grater en meer diepgaande geluk, 

kalmte en rykheid van innerlike lewe as die bevredigde 

laer behoeftes. 

Hoer behoeftes het meer voorwaardes aangesien laer behoeftes 

eers bevredig moet word. 

Hoer behoeftes vereis beter eksterne omstandighede as in 

die geval van laer behoeftes. 

- Persone wat ten opsigte van beide laer en hoer behoeftes 

bevredig is, heg grater waarde aan die hoer behoeftes. 

- Die nastreef en bevrediging van dte hoer behoeftes het 

wenslike burgerlike en sosiale betrokkendheid, konsekwensies 

asook grater, sterker en ware individualisme tot gevolg. 

- Psigoterapie is meer effektief by die hoer behoeftes. 

Die laer behoeftes is by verre meer ge loka 1 i seer, tasbaar 

en meer beperk as die hoer behoeftes. Die hoer behoeftes 
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is bykans onbeperk in hul bevredigingskapasiteit. 

- Hoer behoeftes lei tot 'n biologies meer effektiewe, oorle
wings- en groei-waarde. 

- Hoer behoeftes is minder dringend. 

- Nastrewing en bevrediging van die hoer behoeftes verteenwoor-
dig ~ algemeen gesonder neiging weg van psigo-patalogie. 

- Bevrediging van hoer behoeftes is nader aan selfaktualisering 
as laer behoefte-bevrediging. 

Opsommenderwys kan gese word dat om 'n basiese behoefte te kan wees, 
daar aan die volgende vereistes voldoen moet word. 

- Die afwesigheid van sodanige aspek moet aanleiding gee 
tot~ siektetoestand. 

- Die teenwoordigheid van sodanige aspek moet 'n siektetoestand 
voorkom. 

- Sodanige aspek moet ~ siektetoestand kan genees. 

- In 'n vrye keuse-situasie moet die gedepriveerde persoon 
die aspek bo ander bevredigers kies. 

- Die aspek is onaktief, kom min voor of is afwesig in die 
gesonde persoon. 

Fehr (1983), Jourard (1963; 1974), Liebert en Spiegler 
(1982), Maslow (1962) en Sahankian (1965) 

Die vier basiese behoeftes sal nou van naderby beskou word. 

(a) Fisiologiese behoefte 

Die fisiologiese behoefte sluit behoeftes soos kos, vloeistof, suurstof, 
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skuiling, aktiwiteit en stimulasie, slaap of rus, seks en beskerming 

teen eksterne temperature en sensoriese stimulasie in. Dit is dus die 

mees basiese, mees kragtige en voor die handliggende van alle menslike 

behoeftes aangesien dit noodsaaklik is vir die fisiese oorlewing, liggaam

like funksionering en biologiese voortbestaan van die mens (Engler, 

1979; Goble, 1970; Hjelle & Ziegler, 1976; Swensen, 1973). 

Maslow (1970) beskou dan oak die fisiologiese behoefte as die beginpunt 

vir sy motiveringsteorie en gaan verder deur dit as die mees potente 

behoefte, maar oak die minste belangrike behoefte vir die selfgeaktuali

seerdepersoon. te vermeld. 

As al die behoeftes in i persoon onbevredig is, word die persoon gedomi

neer deur die fisiologiese behoefte en is a 1 die ander behoeftes op 

die agtergrond. Die persoon ervaar die fisiologiese behoeftes (byvoor

beeld hanger, dors, ensovoorts) sterker as enige van die ander behoeftes 

soos veiligheid-, affiliasie- en erkenningsbehoeftes. Die hele persoon 

1vord bykans totaal en al oorheers deur die fisiologiese behoefte en 

alle vermoens van die persoon word in <liens daarvan gestel. Geen ander 

belangstelling buite die fisiologiese behoefte bestaan vir die persoon 

op die stadium nie. 

Selfs die toekomssiening van die persoon word deur die behoefte beinvloed 

(Maslow, 1970). 

As aan die fisiologiese behoefte voldoen word en dit dus bevredig is, 

ontstaan daar ander hoer behoeftes wat die persoon dan weer domineer. 

As h 1 erd i e hoer behoeftes bevred i g is, ontstaan daar weer and er, nag 

hoer
1 

behoeftes. 
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Die fisiologiese behoeftes moet tot ·n sekere minimum vlak bevredig 

word alvorens die individu gemotiveer word deur hoer orde behoeftes 

(Hjelle & Ziegler, 1976). Maslow (1970) is egter van mening dat van 

die meer primere basiese behoeftes in sekere kulture en sosio-ekonomiese 

groepe bykans outomat ies gesk i ed en da t die mens daaraan gewoond raak 

en dit as vanselfsprekend aanvaar. 

Volgens Swensen (1973) kan die behoeftes ook hoogs spesifiek wees,byvoor

beeld ~ honger vir ~ spesifieke voedselsoort. 

(b) Veiligheidsbehoefte 

Sodra die fisiologiese behoefte relatief goed bevredig is, ontstaan 

daar 'n nuwe ste 1 behoeftes wat as ve i 1 i ghe i dsbehoeftes gekategori seer 

kan word. Die veil igheidsbehoeftes bestaan onder andere uit aspekte 

soos sekuriteit, stabiliteit, afhanklikheid, beskerming, vryheid van 

vrees, angs en chaos en behoefte aan struktuur, orde, wette en grense 

(Maslow, 1970), Die genoemde aspekte van hi erd ie behoefte kan her lei 

word tot die voortbestaan van die status quo deurdat. orde en sekuriteit 

behou word (DiCaprio, 1983). Die primere motiveringskrag le dus in 

die redelike mate van sekerheid, orde, struktuur en voorspelbaarheid 

wat in die persoon se omgewing ingebou word (Hjelle & Ziegler, 1976). 

Net soos in die geval van die fisiologiese behoeftes kan die persoon 

ook totaa 1 gedomi neer word deur die ve i 1 i ghe i dsbehoefte. Die behoefte 

dien dan as organiseerder van gedrag. Die totale persoon kan dus in 

diens geneem word ter bevrediging van die behoefte' en die persoon kan 

dan as 'n ·veiligheidsoekende wese beskryf word. Die huidige en toekom

stige wereldbeskouing, filosofie en waardes van die persoon word dan 

deur die tekort aan veiligheid beinvloed en gedomineer (Marlow, 1970). 



Volgens Maslow (1970) het volwasse persone al geleer om reaksies wat 

as gevolg van onbevredigende vei ligheidsbehoeftes ontstaan, te inhibeer 

of as gevo lg van toe name in kenn is, sekere vrese ontgroe i en gevo lg l i k 

kan die veiligheidsbehoefte die beste en mees effektiefste by babas 

en kinders waargeneem word. Die gemiddelde kind verkies gewoonlik 

i veilige, ordelike, voorspelbare, wetlike- en georganiseerde wereld 

waarop hy kan reken en waarin onverwagte, onhanteerbare, chaos 

of gevare nie in voorkom nie en waarin kragtige beskermers (ouers) 

beskerming bied. Die veiligheidsbehoefte is ook duidelik aanwesig 

in aspekte soos werksekerheid, finansiele beskerming, godsdienstige

en fi losofiese geloofsisteme. Die vei ligheidsbehoefte as motiveerder 

tree na vore in s ituas ies soos onder and ere oor log, natuurrampe, s iekte 

en v l aag van mi sdade. Persone wat in 'n onbedre i gde, lief devo lle ges in 

opgegroei het, is grootliks bevredig in hul veiligheidsbehoeftes terwyl 

die vredevolle, glad funksionerende, stabiele en goeie gemeenskap die 

persoon verder veilig laat voel. Daarom is Maslow (1970) van mening 

dat die primer-basiese behoeftes in sekere kulture en sosio-ekonomiese 

groepe bykans outomaties geskied. Dus word die persoon nie verder 

gemotiveer deur die bevredigde veiligheidsbehoefte nie. 

Die mens vra dus vryheid met grense eerder as 'n totale permissiwiteit 

(Goble, 1970). Deur die grense kan 'n voorspelbare wereld geskep word 

wat onsekerheid en angs beperk (Engler, 1979). Gevolglik is dit te 

wagte dat die veiligheidsbehoefte dan ook in situasies wat vir die 

individu vreemd is as motiveerder na vore sal tree. 

(c) Affiliasiebehoeftes 

As beide die fisiologiese en vei ligheidsbehoefte genoegsaam bevredig 

is, verskyn die liefde, behoort aan of affiliasiebehoeftes en die siklus 
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soos reeds hierbo beskryf, herhaa l homse lf. Die per soon ervaar nou 

TI honger na effektiewe verhoudings soos nog nooit vantevore nie (Maslow, 

1970). DiCaprio (1983) is van mening dat Maslow TI aantal sosiaal georien

teerde behoeftes onder die katego_rie van affiliasiebehoeftes insluit. 

Maslow (1970) is van mening dat die mens gemotiveer word deur die onbevre

digde behoefte aan kontak wat ontstaan as gevolg van vervreemding en 

a lleenheid wat vererger word deur die hedendaagse mobil ite it, afbrek ing 

van tradisionele groepering, versplintering van families, generasiegaping, 

verstede liking en gepaardgaande opperv l akk i ge vri endskappe. As gevo lg 

van bogenoemde verk laar Mas low dan ook die toename in T-groepe, groe i

groepe asook die ontstaan van jeugbendes en rebellegroepe. 

Ryckman (1982) wys daarop dat alleenheid nie noodwendig skadelik vir 

persoonlike ontwikkeling is nie, maar juis die alleenheid kan as basis 

dien vir kreati1viteit en selfinsig. Tog is alleenheid dikwels 'n 

ongewenste en pynlike ervaring. 

Die opeengehoopte lewensomstandighede van die hedendaagse lewe b lokkeer 

die uitdrukking van die affiliasiebehoefte. Alhoewel die mense nader 

aan mekeer bly as vroeer, is hulle nie in interaksie met mekaar nie. 

Gevo lg 1 i k voe 1 ba i e persone a lleen en gei so leer, terwyl daar ba i e mense 

rondom hulle is (DiCaprio, 1983). As iemand die persoon liefhet en 

hy aanvaar word, ervaar die persoon 'n gevoel van waarde maar as die 

persoon nie liefde ontvang nie, lei dit tot 'n gevoel van sinloosheid, 

leegheid en vyandigheid. Baie persone is egter huiwerig om hulself 

te ontsluit in intieme verhoudings, aangesien hulle verwerping vrees 

(Hjelle & Ziegler, 1976). 



86 

Vir Maslow (1970) is liefde nie 'n sinoniem vir seks nie, maar behels 

d it be ide 'n gee en neem. Li efde behe ls ·n gesonde, lief devo 11 e ver

houd i ng tussen twee mense wat wederkerige respek, bewondering en vertroue 

insluit. In ·n ware verhouding is daar dus 'n gebrek aan vrees en afname 

van verdedigings. Die wyses waarop persone teenoor mekaar reageer 

is verder ·n funksie van die behoeftes wat e lkeen ervaar en dus sa l 

die aard van die verhouding verander soos die onvervulde behoeftes 

bevredig word (Maslow, 1962). 

Soos Maslow die woord liefde gebruik is dit nie diese1fde as seks 

wat as 'n suiwere fisiologiese behoefte gesien kan word nie (Goble, 

1970). Die affiliasiebehoefte wat opsigself 'n selfsugtige liefde 

is, noem Maslow D-liefde (deficiency love) of tekort-liefde. Wanneer 

die basiese behoeftes relatief bevredig is, raak dit vir die persoon 

moontlik om ander persone met 'n volwasse liefde of 8-liefde (being 

love) lief te he. Verder lei die afwesigheid van liefde tot 'n versmo

ring van groei en potensiaalontwikkeling. Maslow (1962; 1970) bespreek 

hierdie begrippe van liefde, 8-liefde en D-liefde volledig, maar vir 

die doel van hierdie werk sal daar egter met bogenoemde volstaan word. 

(d) Erkenningbehoeftes 

Wanneer die vorige behoeftes rede l ik bevred i g is, vermi nder hu l mot i

veri ngs~rag en verskyn die laaste van die basiese behoeftes naamlik 

erkenningbehoefte. 

Vo ]gens Mas low ( 1970) ervaar bykans a lle persone 'n behoefte of 'n drang 

aan 'n stabiele, ferm, hoe eva luasie van homse1f, selfrespek of self

erkenning en die erkenning van ander. Die behoefte kan in twee gedee l 

word naamlik selfrespek of selferkenning en erkenning van ander. 
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Die eerste behels 'n drang na sterkte, bereiking, geskiktheid, bemees

tering, vertroue, bekwaamheid, onafhanklikheid en vryheid. Hjelle 

en Ziegler (1976) stel dit as i begeerte na bekwaamheid, vertroue, 

persoonlike krag, toereikendheid, prestasie, onafhanklikheid en vryheid. 

Dus ervaar die individu ·n behoefte om te weet dat hy iets werd is, 

in staat is om take te bemeester en uitdagings in die lewe te kan 

aanvaar. Die tweede behels 'n drang na prestige, reputasie, status, 

roem, glorie, dominansie, aandag, belangrikheid, waardering en waardig

heid (Maslow, 1970). Die individu moet waardeer word vir wat hy in 

staat is om te doen en sa 1 dus 'n gevoe 1 van waarde ervaar wanneer 

hulle bekwaamheid erken en waardeer word deur ander {Hjelle & Ziegler, 

1976). 

Die bevrediging van die erkenningsbehoefte lei volgens Maslow (1970) 

tot i gevoel van selfvertroue, waarde, krag, vermoe, bruikbaarheid 

en nodigheid. ·n Persoon met 'n gepaste selfwaarde is vol vertroue 

en voel bekwaam en is dus meer produktief as i persoon met i lae self

waarde (Goble, 1970). Volgens Swensen (1973) benader die persoon 

wat oor 'n hoe selfwaarde en die respek van ander beskik, probleme 

met vertroue terwyl die persoon met 'n gebrekkige selfwaarde belemmer 

word deur sy gevoel van minderwaardigheid en hulpeloosheid. 

Versteuring van hierdie behoefte lei tot gevoelens en houdings van 

ontoereikendheid (minderwaard_igheid en ongesk iktheid), swakheid en hulpe

loosheid en gee aanleiding tot ontmoediging, kompensasie of neurotiese 

trekke (Maslow, 1970). Die negatiewe selfsiening mag aanleiding gee 

tot 'n moedeloosheid, 'n gevoel van nutteloosheid en hopeloosheid in 

die hantering van lewenseise en 'n lae selfevaluasie in vergelyking 

met ander (Hjelle & Ziegler, 1976). 
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Volgens Maslow (1970) is dit gevaarlik om die selfwaarde te baseer 

op die opinies van ander mense en behoort dit eerder op ware vermoens, 

bekwaamhede en geskiktheid baseer te word. Dus word die mees stabiele 

en gesonde selfbeeld eerder gebaseer op verdiende respek van ander 

as op eksterne roem, status en ongewaarborgde vleiery. Selfwaarde 

is dus 'n produk van inspanning en word verdien. Die persoon loop 

'n risiko deur sy selfwaarde te vestig op ander se opinies en eksterne 

faktore bu ite sy beheer eerder as op sy ware vermoens. Gevo 1 g 1 i k 

moet daar 'n onderskeid getref word tussen dit wat uit 'n persoon se 

ware innerlike natuur of ware self kom, en dit wat uit die geidealiseerde 

self kom. 

Soos reeds aangetoon vorm hierdie vier behoeftes die basiese behoeftes. 

As hierdie basiese behoeftes genoegsaam bevredig is, kan dit lei tot 

die se lfaktua 1 i ser i ngsbehoeftes wat nou bespreek sa l word. Dus sa 1 

die selfaktualiseringsbehoeftes of groeibehoeftes nie die persoon 

motiveer alvorens die basiese behoeftes genoegsaam bevredig is nie, 

maar sodanige motivering vind ook nie noodwendig outomaties plaas 

na die basiese behoeftes genoegsaam bevredig is nie. 

3.3.6 SELFAKTUALISERINGSBEHOEFTES 

Behalwe die basiese behoeftes waaraan in die vorige bladsye aandag 

gegee is, het Maslow ook 'n aantal behoeftes in 'n hoer kategorie beskryf. 

Die behoeftes noem hy groeibehoeftes, 8-waardes (Being-values} of 

metabehoeftes. Die hoer behoeftes benodig egter die laer basiese 

behoeftes as fondament. Dus word die mens aanvanklik gemotiveer deur 

i reeks basiese behoeftes; as die basiese behoeftes genoegsaam bevredig 

is, beweeg die persoon na die vlak van hoer behoeftes en word dan 

deur die hoer behoeftes gemot i veer. Mas low noem di t metamot i veri ng 
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(Goble, 1970). Maslow (1973) bespreek die metamotiveringsteorie volledig 

aan die hand van ag en twintig punte. Vir die doel van hierdie werk 

sal dit egter nie puntsgewys bespreek word nie. 

Die kwalitatiewe en kwantitatiewe aspekte van die selfgeaktualiseerde 

persoon se motiveringslewe verski 1 van die van die gewone mens. Die 

selfgeaktualiseerde streef nie meer nie, maar ontwikkel. Hy poog om 

tot perfeksie te groei en ontwikkel meer en meer volledig in sy eie 

styl. Die motivering van die gewone mens is 'n strewe om die basiese 

behoeftes te bevred ig, maar die se lfgeak tua 1 i seerde per soon kom geen 

bevrediging kort nie en tog het hulle sekere impulse. Die twee tipe 

persone versk i 1 dus deurdat die se lfgeaktua 1 i seerde reeds lewe, terwyl 

die ongeaktualiseerde homself nog voorberei om te lewe. 

Die fokus en kwaliteit van menslike motivering skuif van die tekort

behoeftes - op voorwaarde dat dit genoegsaam bevredig is - na die 

bevrediging van die hoer, minder kragtige metabehoeftes waar die persoon 

vry is om sy potens i aa 1 te ontwi kke 1. Die mens raak nou betrokke 

in die aktiwiteite vir sy eie gewin (McKeachie & Doyle, 1970). Hierdie 

fokus op die hoer vlak behoeftes, dryfvere na selfaktualisering en 

innerlike potensiaal -realisering, is vorme van 8-waardes. Maslow 

(1970) is van mening dat 8-waardes aspekte soos vertroue, goedheid, 

mooie, eenheid, lewendigheid, uniekheid, perfeksie, noodsaaklikheid, 

voltooi ing, gemak, regverdigheid, orde, eenvoud, rykheid ten opsigte 

van begrip, selfgenoegsaamheid en betekenisvolheid insluit. 

Die doel van die 8-waardes is om die lewe te verhef deur dit te verryk. 

Dus eerder as om spanning te verlaag, verhoog die B-behoefte spanning 

in die soeke na toenemende stimuli wat die lewe se vervulling sal 
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aanhelp (Engler, 1979). Die B-behoeftes is dus gefokus op die einddoel 

van die mens) onafhanklik van alle menslike behoeftes en bedoelings 

as~ uitkoms opsigself (Maslow, 1962). 

Hierdie groei- of metabehoeftes is nie hierargies gerangskik soos 

die basiese behoeftes nie, en in die algemeen is hulle ewe sterk en 

kan mekaar maklik vervang (Maslow, 1962). 

Maslow was aanvanklik van mening dat die selfaktualiseringstendens 

outomaties sal verskyn na die vier basiese behoeftes genoegsaam bevredig 

is. Tog het hy gevalle gevind waar die persoon bevredigend deur die 

tekort behoeftes beweeg het, maar geen voortdurende strewe vir self

aktua lisering geopenbaar het nie. Dus wil dit voorkom of sommige 

persone betrokke sal raak in die bevrediging van hulle B-waardes of 

selfaktualisering na die bevredigende bevrediging van die basiese 

behoeftes, terwyl ander nie in sodanige B-waarde bevrediging belangstel 

na die basiese behoeftes genoegsaam bevredig is nie. Frick (1982) 

het in gesprek gegaan met Maslow oor die verskynsel. Alhoewel Maslow 

nie duidelikheid oor die aangeleentheid op daardie tydstip gehad het 

nie, het 'I\ moontlike verklaring van die verskil tussen die twee ewe 

gelyk bevredigde individue ten opsigte van behoeftes, vir horn gele 

in 'n interne wi 1 of krag, 'n pro-lewenstendens, positiewe lewenstendens 

of impulsstem. Maslow het selfs so ver gegaan om te se dat, afhangend 

van die sterkte van hierdie wil of krag, die hierargie selfs mag verval. 

Dus is daar moontlik 'n inherente menslike tendens na rus of traagheid 

sowel as na groei en aktiwiteit. ~ Behoefte aan rus, herstel of energie-

bewaring (Goble, 1970). Ongelukkig is Maslow oorlede voordat hy meer 

duidelikheid kon verkry oor hierdie interne wil. 
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Frick (_1982) wys daarop dat die persoon wat suksesvol deur die behoefte

hiirargie kon beweeg tot voor die selfaktualisering 'n aansienlike 

krag en motivering moes gehad het om tot op die vlak van bevrediging 

te kon kom. Aangesien die basiese behoeftes tekort- gemotiveerd is 

teenoor die metabehoeftes wat groe i -gemot i veerd is, 1 e die verk lar i ng 

dalk, volgens Frick (1982), in die feit dat die metabehoeftes biologies 

swakker en dus meer kwesbaar is en om die rede momentum ten opsigte 

van persoonlike groei op die hoogste vlak verloor. 

Hierdie moontlike apatie ten opsigte van selfverwesepliking mag aan 

die hand van die Jonah Complex verklaar word. Volgens Maslow (1962) 

is die mens bang vir sy goeie ta lente en potensiaa l aangesien hierdie 

positiewe aspekte nie net geluk bring nie, maar ook verantwoordelik

heid en pligte. Soms spruit 'n vrees vir die onbekende hieruit voort 

en die vrees noem Maslow die Jonah Complex. Maslow (1962) is van 

mening dat die mens bang is vir enige kennis wat daartoe mag aanleiding 

gee dat hy homself verag; horn swak, sleg, waardeloos, sondig of skaam 

mag laat voel. Die mens beskerm dus homself en sy idea le beeld. 

Verder neig die mens om persoonlike groei te weerstaan of te ontvlug 

aangesien dit ook mag lei tot 'n gevoel van swakheid of ontoereikendheid. 

Die ontdekking van ·n groot talent in jouself lei tot opwinding, maar 

gepaardgaande daarmee ontstaan ook die vrees vir die daaruit voort

vloeiende gevare, verantwoordelikhede, pligte en moontlike alleenheid. 

Verantwoordelikhede kan 'n swaar las wees en word dus so ver en lank 

moontlik vermy. Aanges i en nuusk i er i ghe id deur ander ervaar mag word 

as 'n uitdaging, aanval of beweging op 'n terrein waar die persoon eintlik 

nie mag beweeg nie, ontstaan daar 'n pseudo-domheid. Die veiligheids

strewe is sterker as die nuusk i eri ghe id van die mens en p 1aas dus 

·n demper op die nuuskierigheid. Soms word nuuskierigheid (en groei} 



92 

vermy om sodoende angs en verantwoordelikheid te vermy. Symonds (1980) 

wys ook op die stress wat selfaktualisering mag veroorsaak. 

Munn, Fernald en Fernald (1969) vermeld die moontlikheid dat selfak

tua 1 i sering net van tyd tot tyd voorkom en dus eerder 'n i dee as ·n 

aktiwiteit is. 

Maslow (1970) wys ook op die rol wat goeie omgewingsomstandighede 

speel in die aktualiseringsproses. Hier word die leser terugverwys 

na die gedeelte oor Maslow se mensbeskouing waar in detai 1 aan die 

aspek aandag gegee is. Hierdie omstandighede sluit volgens Maslow 

'n sosialiseringsproses in wat gelykheid en vertroue tussen persone 

kweek asook respek en ondersteuning van die individuele reg van die 

persoon om sy eie besluite te neem. Aangesien die omgewing 'n direkte 

inv loed op die be langrike vroee stadia van per soon 1 ike ontwikke 1 ing, 

waartydens die basiese behoeftes bevredig word, mag he en die laer 

basiese behoeftes eers genoegsaam bevredig moet wees alvorens die 

hoer behoeftes op die voorgrond tree, kom die belangrikheid van die 

omgewing dUidelik na vore (Maslow, 1962). 

As die hoer behoeftes te voorskyn tree, word die persoon minder afhanklik 

van sy omgewi ng en leun hy op sy inner 1 i ke ervari ngs om sy gedrag 

te rig. Die gedrag word bepaal deur sy innerlike natuur, vermoens, 

potensiaal, talente en kreatiewe impulse (Maslow, 1962). Dus is die 

persoon vry om sy eie spontane keuses te maak; keuses op grond van 

sy ei e inner 1 i ke natuur en hy hoef n i e te vertrou op die waardes en 

verwagtings van ander nie. 

Maslow (1962) gee spesifiek aandag aan die verdediging en groei. 



93 

Hierdie aspek sluit nou aan by die verskynsel dat slegs sekere persone 

verder as die basiese behoeftes groei. Die aspek sal egter nie in 

die werk bespreek word nie en daar sal dus volstaan word met die bespre

king hierbo. 

Bogemelde verklarings van wat moontlik aanleiding mag gee tot die 

apatie ten opsigte van selfaktualisering is op die stadium bloot bespie

gelinge. Vir die doel van hierdie werk sal daar dus verder slegs 

aandag gegee word aan die persone wat wel toetree tot die selfaktuali

seringsproses. Hierdie apatie mag moontlik ~ verklaring daarvoor 

bied dat Maslow slegs een persent selfaktualisering onder die bevolking 

kon vind. 

Die gesonde persoon word volgens Maslow (1970) primer gemotiveer deur 

sy behoefte om sy vo lle po tens i aa 1 en vermoens te ontwi kke 1 en te 

aktualiseer. Engler (1979) verduidelik die aspek as volg: Die mens 

se primere motiveringskrag is die strewe of dryfveer na selfaktuali

sering. Hy soek meer as blote vervulling van die biologiese drange 

of die herstel van equilibruim. Die mens is dus geinteresseerd in 

groei eerder as net in tekort-vermyding en deur die selfaktualisering 

beweeg die persoon vorentoe, groei hy. 

Persoonlike groei behels nie net die bevrediging van die basiese behoef

tes en hul verdwyning nie, maar sluit verder nog 'n spesifieke groei 

of metamotivering in (Frick, 1982). Die metabehoefte behels dus 

nie die herstel van tekorte nie en kom eers ter sprake na die tekorte 

genoegsaam bevredig is (Hjelle & Ziegler, 1976). Volgens Maslow (1962) 

het die gesonde persoon sy basiese behoeftes reeds genoegsaam bevredig 

soda t hy primer gemot i veer word deur die ne i g i ng tot se lfaktua 1 i sering 
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{of metamotivering). Hierdie metabehoefte of aktualiseringstendens 

kom dus na vore as die oorlewingstendens reeds genoegsaam bevredig 

is en kan as 'n vervullingstendens gesien word. Aangesien die aktuali

seringstendens groei gemotiveerd is, sluit dit nie die herstel van 

defekte in nie, maar behels dit eerder die uitbreiding van horisonne. 

Dit verminder oak nie spanning soos die basiese behoeftes nie; inteendeel/ 

dit verhoog spanning. 

Die doel van die groei-motiewe is om die lewe te verryk en daardeur 

'Word die plesier om te lewe vermeerder {Hjelle & Ziegler, 1976). 

Die ak tua l i ser i ngstendens verteenwoord i g dus 'n real i sering van poten

si aa l en lei tot 'n ryke en diepe betekenisvolle lewe. Groeibehoeftes 

volgens DiCaprio (1983) veronderstel of impliseer dat iets gedoen 

sal of moet word, met ander woorde, aktiwiteit. Volgens Leff (1978) 

kan die mens slegs in die 8-vlak (being need, groei of metabehoefte) 

sy lewe ten volle geniet en die plesier en kreatiwiteit ervaar waartoe 

hy in staat is. Die B-motiewe vind neerslag in aktiwiteite wat uitgevoer 

word tot die beswi l van die persoon self soos eksplorasie ondersoek 

en kreatiewe produksie. Die aktualisering van hierdie B-motiewe lei 

tot die se l faktua l i sering van die per soon, met ander woorde die vo lle 

ontwikkeling van sy potensiaal as 'n unieke menslike wese. 

Alhoewel die metabehoeftes dus geassosieer word met die ingebore strewe 

van die mens om sy i nherente pot ens iaa l te aktua l i seer, is die meta_

behoeftes net so instinktief of inherent in die mens as die tekort

motiewe {Hjelle & Ziegler, 1976). 

Die invloed vah die omgewing het ter sprake gekom in die bespreking 

van Maslow se mensbeskouing asook in die bespreking van Mas1ow se 



motiveringsteorie tot dusver. Vervolgens sal daar dus aandag gegee 

word aan hoe n sielkundige utopia volgens Maslow sal lyk. 

Volgens Maslow (Sahankian, 1965; Maslow, 1970) sal ·n sielkundige 

utopia ·n omgewing wees waarin alle mense sielkundig gesond is, waarin 

'n laissez-faire beleid geld, liefdevolle kultuur, vryheid van keuse, 

die basiese en metabehoeftes gerespekteer word, nie ingemeng word 

met mekaar nie, mekaar nie hinder nie, vryheid van opinie, geloof, 

filosofie, smake en voorkeure, nie opdringerig nie, eerlikheid, minder 

kontrolerend, minder gewelddadig, minder minagtend, minder oorheersend, 

wens respektering en bevrediging asook basiese behoefte -bevrediging. 

Uit die skets van die utopia blyk 'n duidelike neiging tot permissiwiteit. 

Volgens Maslow kan die diepste wese van die menslike natuur ditself 

met groot gemak vertoon onder sulke omstandighede. Sulke omstandighede 

stem die atmosfeer daarvoor dat mense hul ware self kan openbaar. 

Maslow (1954) is van mening dat skrywers, digters en kortverhaal-skrywers 

die goeie mens so goed voorstel dat niemand so wil (of kan) wees nie. 

Die mense projekteer sy eie wense ten opsigte van perfeksie, skuld 

en skaamte in verband met sy tekortkominge dan op ander persone, soos 

byvoorbeeld die predikant. Die predikant word nou voorgestel as vreugde

loos, met geen wereldsheid, wereldse wense en sonder enige swakhede. 

Deur die voorstelling word eise nou aan die persoon gestel wat hoer 

is as waaraan die gemiddelde mens self kan voldoen. In hierdie lig 

moet die selfgeaktualiseerde ook nie gesien word as 'n super wese nie. 

Die selfgeaktualiseerde toon ook menslike tekortkominge soos om laf 

te wees, verkwi st i gde gewoontes of onbedagsaam, vervee ld, ge irr iteerd 

of koppig, trots, partydig, woede, rusteloosheid, gejaagd, maar kom 

tog uiterlik rustig voor. Hulle kan hul vinnig losmaak van gebeure 

sonder om daaroor te tob. Aanges i en hu lle sterk en onafhank 1 i k van 
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ander se opinie is, kan hulle ander te na kom as gevolg van die onaf

hanklikheid van opinie. Weens hulle konsentrasie of gefasineerde 

belangstelling mag hulle afwesig, humorloos en vergeetagtig wees wat 

daartoe mag lei dat hulle soms algemene sosiale hoflikheid vergeet. 

Hul goedheid mag hul foute laat begaan deurdat ander hulle mag gebruik. 

Die persone ervaar oak skuld, angs, hartseer, selfkastyding, innerlike 

strewe en konflik. Brammer en Shostrom (1982) is van mening dat self

geaktualiseerde persone woede sowel as tere liefde met gemak kan uitdruk 

en dus sterk, maar tog oak bewus van hul swakhede is. 

Volgens Maslow (Sahankian, 1965) kan die gesonde individu nie op grand 

van eksterne voorkoms uitgeken word nie; dit is 'n innerlike vryheid. 

Eksterne vryheid is in die gesonde persoon van minder belang as die 

innerlike vryheid, dus is hy onafhanklik van die goedkeuring of afkeuring 

van ander en soek hy sy eie goedkeuring. 

Maslow ( 1962) is van mening dat die tekort -gemotiveerde persoon by 

verre meer afhanklik van ander persone is as die oorheersende groei

gemotiveerde persoon. Die persoon se afhanklikheidsvlak kleur sy 

verhouding met ander aangesien daar na die ander gekyk word in terme 

van die onbevredigde behoeftes wat die ander persoon mag vervul. 

Ander persone · het die B-gemotiveerde persoon lief omrede hy liefde 

waardig is, eerder as liefde uitgee. 

Maslow (1970) is van mening dat ten spyte daarvan dat 'n persoon sy 

basiese behoeftes genoegsaam bevredig het, hy nog steeds~ rusteloosheid 

en ontevredenhe id mag ervaar. Hi erd i e. ruste loo she id en ontevredenhe id 

sal bly voortbestaan tot die individu betrokke raak by die aktiwiteite 

waarvoor hy as individu geskik is. Hierdie behoefte wat lei tot en 

manifesteer in die rusteloosheid en ontevredenheid, word deur Maslow 



97 

selfaktualisering genoem. 

Volgens Maslow (1970) gebruik hy die term minder spesifiek en begrens 

as wat die skepper daarvan, naamlik Kurt Goldstein, dit oorspronklik 

gebruik het. Vir Maslow verwys selfaktualisering na die mens se begeerte 

om homse 1 f te vervu l, met ander woorde die tendens om geak tua 1 i seerd 

te word in al die aspekte waarin die persoon potensiaal het om te 

word waartoe hy in staat is. 

Die selfaktualiseringsbehoefte verskil van persoon tot persoon (Maslow, 

1970). Hierdie idiosinkratiese aspek van die behoefte maak dit dus 

juis moontlik vir elke persoon om sy eie unieke potensiaal en vermoens 

te aktualiseer deur juis dit te doen wat hy as persoon die beste kan 

doen (Hjelle & Ziegler, 1976). Dus kan geaktualiseerdes byvoorbeeld 

in enige beroep aangetref word en sou ·n skoenmaker, huisvrou, student, 

sportman ensovoorts almal hulle potensiele vermoens kan aktualiseer 

(Morgan & King, 1966). DiCaprio (1983) is van mening dat nie slegs 

die tipe aktiwiteit nie, maar ook die wyse waarin die aktiwiteit vervul 

word, belangrik is in die bereiking van selfaktualisasie. So het 

Anderson (1975) en Tharaud (1982) in gevallestudie styl onderskeidelik 

Richard Nixon en Oliver Twist aan die selfaktualiseringsidee gemeet. 

Maslow (1954) wys egter daarop dat hierdie volle gebruik en uitdrukking 

van talente, kapasiteite, potensiaal, ensovoorts wat tot die vervulling 

van die self lei, nie uitsluitlik idiosinkraties van aard is nie, 

maar ook spesiewyd mag voorkom. 

As daar gekyk word hoe Maslow (1970) die se1faktua1isering verwoord 1 

naamlik om totaal die tipe persoon te word wat jy wil word of vervulling 

van die persoon se individuele aard in alle aspekte, is dit eintlik 

7 
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te wagte dat e lke persoon sa 1 versk i 1 in die wyse waarop hy homse lf 

vervu 1. Sekondere bronne in verband met Mas low se se 1 faktua 1 i ser i ngs

idee soos DiCaprio (1983), Engler (1979) en Swensen (1973) vermeld 

slegs dat daar verski lle is en meld nie die moontlikheid van spesiewye 

behoeftes nie. Maslow (1954, 1962) is van mening dat die innerlike 

natuur van die mens eiesoortig is aan elke mens en dat dit bestaan 

uit kapas ite ite en tendense waarvan party e i e aan die ganse mensdom 

is en ander weer uniek aan die individu. Dus blyk dit dat daar verskille 

bestaan, we l mag voorkom en te wagte is in die behoeftes wat persone 

ervaar, maar of hierdie verskille nood~endig essensieel en noemenswaar

dige verskille is, is nope vraag. 

Maslow (1970) vermeld die volgende eienskappe wat hy by selfgeaktuali

seerde individue gevind het: 

Aanvaarding 

Akkurate realiteitspersepsie 

Demokratiese karakter-struktuur 

Etiese bewustheid 

Humor 

Interpersoonlike verhoudings 

Kr eat iwi te it 

Kruinervarings 

Lewensdoel 

Outonomie 

Se lfstandigheid 

Sosiale betrokkenheid 

Spontaniteit 

Voortdurende varse waardering 

Weerstand teen gekultiveerdheid 
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Talle outeurs vermeld en verwys slegs na hierdie eienskappe; onder 

andere Bischof (1964), Burns (1979), Fehr (1983), Jourard (1963; 1974), 

Kendler (1981), Liebert en Spiegler (1982) en Smith (1974), terwyl 

Carkhuff (1981), Hjelle en Ziegler (1976), Maslow (1954; 1970) en 

Ryckman (1982) dit breedvoerig bespreek. Allport (1955) bespreek 

sekere van die eienskappe, maar bied beide Maslow en Rogers se siening 

geintegreerd aan. Vir die doel van hierdie studie sal breedvoerige 

bespreking nodig wees. 

Die bespreking wat volg is 'n samestelling van die bespreking van Cark

huff, Hjelle en Ziegler, Maslow en Ryckman. 

AANVAARD ING 

Die selfgeaktualiseerde is in staat om homself en sy eie menslike 

natuur op 'n ge late wyse te aanvaar. Hy aanvaar homse 1f en ander ten 

spyte van al die tekortkominge en al die teenstrydighede in vergelyking 

met ·n ideale voorstelling van die mens sonder teleurstelling, klagtes 

of om oor die saak te tob of sonder gevoe lens van ware besorgdheid. 

Hy aanvaar die swakhede,, oortred i ngs, onbetroubaarheid en die verkeerde 

van die menslike natuur in dieselfde onbevraagtekende gees waarmee 

hy die karaktertrekke van die natuur aanvaar. ('n Mens kla nie omdat 

water nat is nie). Dit blyk dus dat die selfgeaktualiseerde 'n relatiewe 

gebrek aan 'n oorheersende skuld, verlammende skaamte en uitermate 

of erge angs ervaar. Dit is nie 'n absolute gebrek aan skuld, skaamte, 

droewigheid, angstigheid en verdediging nie, maar eerder 'n gebrek 

aan onnodige (omdat dit onrealisties is} skuld, skaamte, droewigheid, 

angstigheid en verdediging. 

Soos die kind die wereld met wye, onkritiese, onskuld1ge oe bekyk 
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- net eenvoud i g waarnee~ sonder argumente of e i se da t di t anders moet 

wees - so kyk die selfgeaktua liseerde ook na homself en ander. (Dit 

is nie dieselfde as berusting nie, alhoewel die selfgeaktualiseerde 

wel berusting openbaar in gevalle van siekte en of dood). 

Die selfgeaktualiseerde persoon sien die werklikheid soos dit werklik 

is. Prosesse soos urinering, seks, menstruasie, eet, slaap, oud word

proses ensovoorts word as deel van die werklikheid beskou en so aanvaar 

en geniet, terwyl geen onnodige skuld of verdediging ter sprake is 

nie. Die gesonde selfgeaktualiseerde persoon sal wel skuld, skaamte, 

angs, droefhei d en verded i g i ng ervaar in verband met teenstryd i ghede 

tussen wat is en wat mag of behoort te wees. Aspek te waaroor die 

persoon dus skuldig mag voel, is verbeterbare tekortkominge (luiheid, 

bedagsaamheid, humeuruitbarst i ngs), hardnekk i ge oorb lyfse ls. van s ie lkun

dige siekte (bevooroordeling, jaloesie, misgunning), gewoontes wat 

deur relatiewe onafhanklikheid van die karakterstrukture nog baie 

sterk mag wees of tekortkominge van die spesie, kultuur of groep met 

wie die persoon identifiseer. 

Voortvloeiend uit selfaanvaarding en aanvaarding van ander is 'n gebrek 

aan verdediging en ·n afkeur van kunsmatighede in ander. Skeltaal, 

bedrog, hipokritisisme, astrantheid, speel van rol le of die skep van 

'n beeld en pogings tot indruk is alles afwesig in die gesonde persoon 

aangesien hulle gemaklik lewe selfs met hul tekortkominge. 

AKKURATE REALITEITSPERSEPSIE 

Dit behels die vermoe om in die algemeen persone en dinge korrek en 

effektief te beoordeel. Die doeltreffendheid blyk teenwoordig te 

wees in alle areas van die lewe byvoorbeeld kuns, musiek, intellek, 
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wetenskap, politiek, openbare aangeleenthede of die onegtheid in persoon

likheid. Die persone is in staat om verbergde of teenstrydige reali

te ite mak l i k en korrek waar te neem. Die se lfgeaktua l i seerde per soon 

leef in die ware wereld van. die natuur eerder as in die mensgemaakte 

rnssa van konsepte, abstraksies, verwagtings, gelowe en stereotipes 

waardeur die meeste persone verwar word. Die persoon neem dus waar 

wat daar is, eerder as om hulle eie wense, hoop, vrese, angste, teoriee 

en gelowe of die van hulle kultuur waar te neem. 

Die selfgeaktualiseerde word nie bedreig of afgeskrik deur die onbekende 

nie en word dikwels juis daardeur aangetrek. Die onbekende boesem 

nie vrees in vir hierdie persone nie en hul le spandeer ook nie onnodig 

tyd om oor die onbekende te tob nie. Hy klou ook nie vas aan die 

bekende nie. 

Sy voorspelling ten opsigte van die toekoms is meer dikwels korrek 

aangesien sy voorspelling nie beinvloed word deur wense, angs, vrees, 

begeerte of~ algemene optimisme of pessimisme nie. 

DEMOKRATIESE KARAKTER-STRUKTUUR 

Die selfgeaktualiseerde persoon is 'n demokratiese persoon in die diepste 

betekenis van die woord. Hy is vriendelik teenoor enigeen van aanvaar

bare karakter ongeag klas, opvoedingspeil, politieke oortuiging, ras 

of kleur. Soms blyk dit selfs asof hy nie eens bewus is van hierdie 

verskille, wat so belangrik vir ander persone mag wees nie. 

Hy leer van enigeen wat horn iets kan leer ongeag watter ander karakter

.trekke die persoon mag openbaar. In so 'n leersituasie poog die self-
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geaktualiseerde persoon nie om ~tatus, prestige of waardigheid te 

handhaaf nie. Hy is bewus van hoe min hy weet in teenstelling met 

wat ander weet en wat hy kan weet. As gevo lg hiervan kan hy sander 

om voor te gee eerlik, respekvol en nederig wees teenoor persone wat 

horn iets kan leer. 

Die selfgeaktualiseerde selekteer wel persone waarmee hy wil en wel 

assosieer, maar die seleksie berus op karakter, vermoens en talente 

eerder as n diskriminasie ten opsigte van ras, naam, familie, ouderdom, 

roem, mag of rang. 

ETIESE BEWUSTHEID 

Die selfgeaktualiseerde persoon toon selde die. chaos, verwarring, 

teenstrydighede of konflikte wat so algemeen in die gewone persoon 

se etiese handelswyses na vore kom. Die persoon het definitiewe morele 

standaarde en sterk etiese sienings wat daartoe lei dat die persoon 

nie onseker is oor wat reg en verkeerd in sy lewe is nie. Die selfgeak

tualiseerde se idee van reg en verkeerd is dikwels nie die konvensionele 

siening nie. 

Die selfgeaktualiseerde maak n duidelike onderskeid tussen doel en 

uitkoms. Hy fok us in die a 1 gemeen eerder op die ' u i tkoms. Die doe 1 

is, soos te wagte, ondergeskik aan die uitkoms. Hy beskou baie ervarings 

en aktiwiteite as uitkomste wat deur ander persone as doelstellings 

tot uitkomste beskou sou word. Aangesien die selfgeaktualiseerde 

die doen net soveel as die uiteinde geniet, kan hy by geleentheid 

uit die mees beuselagtige en roetine·aktiwiteit n intrinsieke aangename 

spel maak. 
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HUMOR 

Die selfgeaktualiseerde se humorsin is nie van die gewone aard nie 

aangesien hy nie. dieselfde dinge as die gewone mens as snaaks ervaar 

nie. Wat hy as humor beskou, kan as 'n tipe filosofie gesien word. 

Dit bestaan uit die draaksteek met die mens in die a lgemeen sander 

die bedoeling om iemand seer te maak. Dit behels 'n boodskap buiten 

die lag wat dit uitlok. 

Humor vir die selfgeaktualiseerde is i nadenkende, filosofiese entiteit 

wat eerder 'n glimlag as 'n lag ontlok, die humor in die situasie word 

gesien, dus dit wat intrinsiek tot die ·situasie is, eerder as i toevoe

g i ng daartoe, spontaan eerder as bep 1 an en kan d 1 kwe 1 s n i e herhaa 1 

word nie. Hierdie humor is nie die woordspeling, grappe, pittige 

opmerk i ngs, k 1 eurryke teenantwoorde en korswe 1 van die a lgemene soort 

nie en word minder gesien as die nadenkende filosofiese humor. Hy 

lag nie vir vyandige humor ( laat ander lag deur mense seer te maak), 

meerderwaardige humor (lag vir iemand anders se minderwaardigheid) 

of outoritere, rebelse humor (die nie-snaakse, vuil grap) nie. Dit 

kan die vorm aanneem van die draaksteek met jouse 1f, maar nie in ·n 

masogistiese of op 'n narwyse nie. 

Dit sal nie en is oak nie snaaks dat die gewone persoon wat gewoond 

is aan grapboeke en uit die maag lag, die selfgeaktualiseerde mens 

as minder humorist ies, effens ernst i g en as 'n nugter per soon beskou 

nie. 

INTERPERSOONLIKE VERHOUDING 

Die selfgeaktualiseerde persoon het dieper, deegliker en meer betekenis-
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vo·11e interpersoonlike verhoudings met ander persone as die gewone 

volwassene, alhoewel nie noodwendig dieper verhoudings as die van 

kinders nie. Die persoon is in staat tot groter samesmelting, liefde, 

perfekte identifikasie en uitwissing van die egogrense as wat deur 

ander persone as moontlik beskou word. 

Daar is sekere spesiale karaktertrekke in die selfgeaktualiseerde 

persone se verhoudings. Die ander lid van die verhouding is gesonder 

en nader aan selfaktualisering as die gewone persoon. Die selfgeaktua-

1 i seerde het 'n diepe, spesifieke verhouding met min individue. 

Die gehegtheid is nie ·n momentele aangeleentheid nie. Hierdie eksklu

siewe gehegtheid kan en bestaan sy aan sy met 'n wydverspreide gemeen

skapsgevoe l, welwillendheid, vriendelikheid en minsaamheid. 

Die selfgeaktualiseerde persoon neig om vriendelik of ten minste ver

draagsaam teenoor ander te wees en het in 'n ware, spesia le wyse 1 iefde 

of medelye vir alle mense. Die liefde is egter diskriminerend. Verder 

vertoon die persoon 'n spesiale, tere liefde vir kinders en word maklik 

deur hulle geraak. 

Die self geaktua 1 i seerde trek 'n aanta 1 bewonderaars, maar die verhoud i ng 

is eensydig. In sulke verh"oudings word meer van die geaktualiseerde 

vereis as hy wil gee, dit lei tot verleentheid en onsmaaklikheid vfr 

die per soon, tog b ly hy aangenaam en ardent 1 i k wanneer hy in su lke 

verhoudings inforseer word. Hy probeer dus eerder om sulke verhoudings 

te vermy. 

Aanges i en die se lfgeaktua 1 i seer de 'n hoe mate van se leks ie toepas in 

verband met wie hy 'n verhouding aangaan, is sy vriendekring dus klein. 
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KREATIWITEIT 

Dit is 'n anderse, verski llende tipe kreatiwiteit, nie die spesifieke 

aangebore kreatiewe talent soos van 'n Mozart nie. Die kreatiwiteit 

kom nie na vore in die vorm van die skryf van boeke, komponeer van 

musiek of die daarstel van kunswerke nie, maar eerder meer nederige 

vorms soos byvoorbeeld 'n sandtekening. Die kreatiwiteit van die self

geaktualiseerde is eerder die naiewe en algemene kreatiwiteit van 

'n onbedorwe kind. Dit blyk dus eerder 'n meer fundamentele karakter

eienskap van die gewone menslike natuur te wees - 'n potensiaal wat 

vir alle mense by geboorte gegee is. Party persone behou hierdie 

vars naiewe en direkte beskouing van die lewe; die persone wat dit 

verloor, verloor dlt meestal In die proses van kultlverlng,_maar verkry 

dit weer later in die lewe. 

Alle kinders is spontaan en dus was a lle persone eers spontaan en 

da lk nog di ep onder 1 iggend steeds spontaan, maar 'n kragt i ge ste 1 ree 1 s 

of inhibi sies beperk die spontaniteit. Maslow (Hardeman, 1979) voeg 

hi erby dat k i nders in staa t is om k uns vanse lf te bemeester sonder 

opleiding. Op die ingewing van die oomblik kan hulle 'n dans, taal, 

gedig, spel, ensovoorts skep of ontwikkel. Hierdie algemene kreatiwi

teit, in teenstelling met die ingebore kreatiewe talent soos 'n Mozart, 

is die tipe kreatiwiteit wat Maslow in die sielkundig gesonde persoon 

vind. Sulke persone het 'n sekere kinderlike kwaliteit, gemaklike 

spontaniteit, die vermoe om maklik aan te pas volgens die aard van 

·n prob 1 eem en die vermoe om te improv i seer soos 'n jong kind. 

Dit is 'n universele karaktereienskap wat sonder uitsondering by alle 

selfgeaktualiseerde persone gevind word. Elke persoon vertoon 'n spesiale 
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kreatiwiteit, oorspronklikheid of vindingrykheid wat op 'n unieke wyse 

eiesoortig is. Aangebore talent is nie hier ter sprake nie aangesien 

dit nie afhanklik is van fisiese gesondheid of basiese bevrediging 

nie. Dit is 'n spesiale tipe kreatiwiteit, 'n uitdrukking van gesonde 

persoonlikheid, wat tot die w~reld gerig word in enige aktiwiteit 

waar in die per soon betrokke is. Dus kan daar kreat i ewe skoenmakers, 

timmermanne, of klerke wees. Sutterley en Donnelly (1973) wys daarop 

dat Maslow die woord kreatiwiteit nie net op produkte nie, maar oak 

op mense in 'n karaktertipiese wyse en op aktiwiteite, prosesse, en 

houdings van toepassing gemaak het. 

Kreatiwiteit is nie 'n aparte eenheid losstaande van die ander eienskappe 

van 'n per soon n i e, maar s legs 'n waarnemi ng vanu it 'n ander oogpunt. 

Die persone neem die werklikheid en ware, egte aspekte makliker waar. 

Verder is hulle minder geinhibeer, beperk, gebonde en gekultiveerd, 

meer spontaan, natuurlik en menslik. Kreatiwiteit is 'n universele 

humanistiese funksie wat lei tot verskeie vorms van selfuitdrukking. 

KRUINERVARINGS 

Die selfgeaktualiseerde se emosies kan so sterk word, chaoties en 

wydverspreid _ wees, dat dit as mistieke ervarings of kruinervarings 

beskryf kan word. Die ervaring word omskryf as 'n gevoel van grens

lose horisonne wat oopgaan vir die visie, die gevoel van gelyktydige 

kragtigheid en hulpeloosheid soos wat nooit vantevore ervaar is nie. 

Die ervaring veroorsaak 'n gevoel van grootse vervoering, wonder en 

eerbied, die verlies in tyd, plek en ruimte en die oortuiging dat 

iets uiters belangrik en waardevol plaasgevind het, soveel sc dat 

die ?ersoon in 'n rr:c:te deur sulke ervarings getransfo,meer en ,_·ersterk 
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word in sy daaglikse lewe. 

Die akute kruinervaring is 'n ontsaglike intensivering van enige van 

die ervarings waarin daar 'n verlies of oordrag van die self betrokke 

is, soos byvoorbee ld prob 1 eem gesentreerdhe id, seksue le organ i sme, 

intensiewe konsentrasie, selfvergeting en intense genieting van musiek 

of kuns. lets wat byna perfeksie bereik het. Maslow (1962) is van 

mening dat verskynsels in hul eenvoudigste, mooi, goeie en tota lite it 

ervaar word terwyl daar 'n gebrek aan spanning rondom die bykans oorwel

digende ervaring voorkom. Intense emosies soos wonder, vrees en eerbied, 

word ervaar. 

Die kruinervaring word volgens Maslow (1962) vergesel deur 'n disorien

tasie in tyd en plek_. Die persoon wat ·n kruinervaring beleef, vergeet 

van die omgewing en tydsverloop. Die persoon weet nie hoeveel tyd 

verloop het nie. Die tyd mag snel verloop het of 'n oomblik mag so 

intensief beleef word, dat dit soos 'n dag of 'n jaar voel. Dus is 

dit te wagte dat die tydsverloop beoordeling en omgewingswaarneming 

onakkuraat tydens kruinervarings sal wees. 

Maslow (1962) is verder van mening dat die persoon wat 'n kruinervaring 

beleef, baie van die karaktertrekke van die selfgeaktualiseerde tydelik 

aanneem. 

Die ervaring moet onderskei word van enige teologiese of bonatuurlike 

verwysings, aangesien die kruinervarings in 'n verminderde graad van 

intensiteit voorkom as die teologiese ervaring. Dus word daar ~ kwalita

tiewe verskil tussen die kruin - en godsdienstige ervaring veronderstel. 

Maslow is van mening dat daar 'n verskil is tussen selfgeaktualiseerdes 
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wat kruinervarings ervaar en die wat nie sulke ervarings beleef nie. 

Die nie-kruinervarende selfgeaktualiseerde persoon toon ·n neiging 

om TI praktiese effektiewe persoon te wees. Hulle is die sosiale 

wereldverbeteraars, die politikusse, die werkers in die gemeenskap, 

die hervormers en kruisvaarders. Die kruinervarende selfgeaktualiseerde 

persoon neig weer om gedigte te skryf en in musiek, filosofie en gods

diens op te gaan. Die persone leef in gedigte,. estetiese, simbole, 

transendensie, geloof in die mistieke, persoonlike en nie institusionele 

en eindervarings. 

Maslow (Hardeman, 1979) is van mening dat kruinervarings wel moontlik 

elektrode geinduseer of deur dwelms ontlok kan word, maar volgens 

horn kan die moontlikheid op die wyses verhoog word, maar kan die voorkoms 

nie verseker word nie. Kruinervarings wat aanleiding gee tot werklike 

verandering in die persoon, word verdien. 

Maslow (1964) is van mening dat die meeste mense wel kruinervarings 

be leef. Die persoon wat nie sodanige ervaring beleef nie, is die 

uitsonder i ng. Daar is egter persone wat bang is vir sulke ervarings 

en wat dit onderdruk, ontken, verwerp, daarvan wegdraai en dit vergeet. 

Daar is verskeie redes vir sodanige gedrag. Enige persoon wat poog 

om uitsluitlik of ten volle rasioneel, materialisties of meganisties 

te wees, neig om nie kruinervarings te beleef nie. Die kruinervarings 

word dus as ·n tipe kranksinnigheid, verlies aan kontrole, oorweldiging 

deur irrasionele emosies, ensovoorts, ervaar. Weens die vrees vir 

kranksinnigheid, klou die persoon aan standvastigheid, kontole, werklik

heid, ensovoorts. Die persoon is verskrik deur die kruinervaring 

en poog om di t af te weer. Uits 1 u it 1 i k ui tkomsgeori enteerde persone 

neig weer om nie kruinervaarders te wees nie, aangesien sulke ervarings 

geen geld i nbr i ng, geen brood kan bak of hout kap n i e. Oak v ir die 
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uitsluitlike anders gerigte persoon wat skaars bewus is van wat in 

homself aangaan, sal nie kruinervarings beleef nie. In sekere gevalle 

kan Maslow egter geen verklaring bied vir die nie-kruinervaarder nie. 

Maslow (Hardeman, 1979) stem hiermee saam en is van mening dat alle 

mense oor kruinervarings beskik, maar sommiges is bang daarvoor en 

verwerp dit dan. Die erkenning van ~ kruinervaring impliseer die 

verlies van normale bewustheid en beheer en word dus uit vrees vir 

die beheerverlies, eerder verwerp. Ander verwerp die kruinervaring 

weens die abstrakte aard en onvermoe om dit te kwantifiseer. 

Kruinervarings is seker die een enkele aspek van Maslow se totale 

werk in verband met selfaktualisering wat die meeste ondersoek en 

bespreek is. Maslow (1970) vermeld 'n aantal studies. Enkele ander 

ondersoeke wat vermeld word, is Mathes, Zevon, Roter en Joerger (1982), 

Privette (1981), Ravizza (1977) en Wuthnow (1978). Daar is ook veral 

aandag gegee aan die invloed van groeigroepe, meditasie, konsentrasie 

en ontspanningstegnieke, dwelms, godsdiens en sportdeelname op die 

kruinervc1ring mag he. Verder is aandag gegee aan die aard, voorkoms, 

kenmerke en effek wat voortgevloei het uit die kruinervaring. 

Mathes, et al. (1982) is van mening dat empiriese navorsing in verband 

met kruinervarings in drie bree rigings verdeel kan word. 

- Daarstel van taksonomiee van kruinervarings 

- Beoordeling van die kruinervaringsoorsake 

- Bestudering van die verhouding tussen kruinervarings en 

sielkundige gesondheid. 

Ryckman (1982) toon veertien eienskappe aan wat hy as karaktereienskappe 

van kruinervaring beskou, terwyl Maslow ·(1964) slegs tien eienskappe 

vermeid. Die eiensl<.appe gaan nie vir die doel van hierdie werk vermelri 

~$ bespre~\ word n~e~ 
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LEWENSDOEL 

As die persoon vasgestel het waarvoor hy die geskikste is en dit beoefen, 

kan hy homself nie voorstel hoe hy sou gewees het as hy nie doen nie 

- dit sal net nie hy wees nie. Hy fokus op probleme of take buite 

homself, hy het ·n doel in die lewe om te vervul, 'n probleem buite 

homse lf wat sy energ i e in di ens neem. Die tipe taak wat hy verrig 

is nie noodwendig die taak wat hy sou kies of verkies nie, maar is 

dikwels t taak wat hy as sy verantwoordelikheid beskou. In die algemeen 

is die take onselfsugtig en eerder bedag op ander persone se welstand. 

Hierdie take word ook nie vir eie gewin aangepak en deurgevoer nie. 

Hierdie persone werk met 'n wye raamwerk. 

OUTONOMIE 

Die bevrediging van die basiese behoeftes is hoofsaaklik van eksterne 

aard en di t bevredig inner like gebreke of tekorte. Die se lfgeak tua l i

seerde persoon is nie afhanklik van basiese behoeftes, ander mense, 

kultuur of in die algemeen op eksentrieke bevrediging nie. Hy is 

eerder afhanklik van sy eie ontwikkeling en voortdurende groei van 

sy eie potensialiteite en latente bronne. Dus is die selfgeaktualiseerde 

onafhanklik. van die fisiese en sosiale orngewing en word hy aangedryf 

deur groeirnotivering eerder as deur tekort rnotivering. 

Tekort gernotiveerde persone is afhanklik van ander rnense aangesien 

die meeste van sy basiese behoeftes soos liefde, veiligheid, respek 

en prestige slegs deur ander rnense bevredig kan word. Die groeigemoti

veerde persoon mag vind dat ander rnense horn hinder. Die vereistes 

vir 'n goeie lewe en bevrediging is vir horn intern en nie sosiaal nie. 

Hy ; s in hornse 1f st:e,..'< genoe; om ona fhank 1 i k te we~s die goeie 
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opinie van TI ander, of selfs van hulle toegeneentheid. Die eer, status, 

beloning, prestige en liefde wat ander kan verleen, het van minder 

belang geraak vir die persoon as die selfontwikkeling en innerlike 

groei. Soos reeds aangetoon is in die bespreking in verband met Maslow 

se motiveringsteorie, kan onafhanklikheid van die basiese behoeftes 

verkry word deurda t die behoefte reeds in 'n vroee stadium vo ldoende 

bevredig is. 

Die outonome persoon kan TI relatiewe kalmte en gelukkigheid behou 

in omstandighede wat ander selfs tot selfmoord sal dryf. 

SELFSTANDIGHEID 

Die selfgeaktualiseerde persoon toon ·n voorkeur vir alleenheid en 

privaatheid en kan dus TI alleenloper wees sender enige ongemak of 

nadeel vir homself. Hy bly maklik afsydig, gereserveerd, onbetrokke, 

ongesteurd, kalm en bedaard. Hy behou sy waardigheid in onwaardige 

omstandighede en situasies, bly by sy eie interpretasie van 'n situasie 

eerder as om op and er se gevoe 1 en denke oor die aange leenthe id te 

steun, aanvaar persoonlike misstappe sender om heftig te reageer, 

hy is objektief in die totale sin van die woord, eerder ego-gesentreerd 

as probleemgesentreerd, hy kan intens konsentreer wat mag aanleiding 

gee tot afwesighede, vergeet en onbewustheid van omgewing en hy is 

in staat om ongesteurd te slaap, te eet of te lag en te glimlag tydens 

probleme, bekommernisse en verantwoordelikhede. 

In TI sosiale verhouding mag die selfstandigheid probleme skep aangesien 

die gewone persoon dit maklik as koudheid, snobisme, gebrekkige emosie, 

onvriendelikheid of vyandigheid mag interpreteer en sal die selfstandig

heid nie maklik deur die gewone mens aanvaar word nie. 



112 

Dus benodig die selfgeaktualiseerde persoon nie ander mense in die 

gewone sin van die woord nie. 

Selfgeaktualiseerde persone is gelyktydig die mees individuele, 

altrulstiese, sosiale en liefdevolle mense en vertoon ~ gesonde selfsug

tigheid, groot selfrespek en 'n teensin om opofferings sender 'n goeie 

rede te maak. 

In die liefdesverhouding sien ons ·n samesmelting van die groot vermoe 

om lief te he en terselfdertyd ·n groot respek vir ander en vir die 

self te openbaar. Die selfgeaktualiseerdes het mekaar nie in die 

gewone sin van die woord nodig nie; hulle kan baie naby mekaar wees, 

maar tog gemaklik van mekaar weggaan. Hulle klou nie aan mekaar nie. 

Alhoewel hulle mekaar geweldig geniet, sal hulle 'n lang skeiding of 

die dood gelate aanvaar. In intense liefdesverhoudings sal die persone 

hulself bly en leef hulle volgens hul eie standaarde. In gesonde 

liefde word die individualiteit dus versterk en alhoewel die egos 

saamvloei, bly dit tog ook geskei en sterk soos altyd. 

Selfstandigheid veronderstel ~ selfbesluitneming, selfbestuur, ~ aktiewe, 

verantwoorde 1 i ke, se 1 fged i ss i p 1 ineerde, bes l uitnemende agent eerder 

as ~· hulpe16se, deur ander gedetermineerde persoon. Dus neem die 

selfstandige persoon self besluite en verantwoordelikheid vir hulself 

en hul bestemming. 

SOSIALE BETROKKENHEID 

Die gevoel wat die selfgeaktualiseerde ervaar teenoor die mensdom 

kan beskryf word as 'n gemeenskapsgevoel (GemeinschaftgefUhl). Die 

persoon ervaar in die algemeen ~ diepe gevoel van identifikasie, 
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simpatie en toegeneentheid teenoor die mens en hy wi 1 die mens like 

ras he 1 p. Hy b ly toegenee teenoor die swakkere n i e-geaktua 1 i seerde 

lede van sy spesie. 

Die se lfgeaktua 1 i seerde is ba ie versk il lend van and er mense ten ops igte 

van gedagtes, impulse, gedrag en emosie en gevolglik verstaan min 

mense horn werk 1 i k. Hy word di kwe 1 s treur i g, vererg en toorn i g as gevo lg 

van die tekortkominge van die gewone persoon. Alhoewel hy soms ver 

verwyderd is van hulle ervaar hy tog 'n basiese onderliggende verwantskap 

met die wesens. (Adler het dit die ouer broer houding genoem.) 

SP ONT AN !TE IT 

Selfgeaktualiseerde persone kan beskryf word in terme van gedrag as 

re 1 at i ef spontaan en ook as spnntaan in sy inner 1 i ke lewe, gedagtes, 

impulse, ensovoorts. Sy gedrag word gekenmerk deur eenvoud, natuurlik

heid en afwesigheid van kunsmatighede of ooreising om daardeur indruk 

te maak. 

Die tipe persoon se impulse, gedagtes en bewustheid is ongewoon, onkon-

vensioneel, spontaan en natuurlik. Sy onkonvensionaliteit is nie 

oppervlakkig nie, maar essensieel of intern en hy openbaar nie nood

wendig voortdurend onkonvensionele gedrag nie. Die wereld waarin hy 

leef en die gewone mense verstaan en aanvaar dit nie. Aangesien die 

geaktualiseerde nie ander wil seermaak of met hulle baklei oor onbenul

lighede nie, sal hy deur die seremonies en rituele van konvensionaliteit 

gaan met~ goedige humoristiese skouerophaling en ~es moontlike grasie. 

Dus aanvaar hy eerder dinge \vat horn nie aanstaan nie eerder as om 

'n groat bohaa 1 daaroor te maak en in die proses mense seer te maak. 

Die selfgeaktualiseerde laat egter nooit toe dat konvensionaliteit 

horn dwarsboom of verhoed om iets te doen wat hy as ba ie be langrik 
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of basies beskou nie. In sulke situasies kom sy essensiele gebrek 

aan konvensionaliteit navore. Hy .maak egter nie 'n groat ophef van 

sulke aangeleenthede nie. 

As die persoon betrokke raak in een van sy belangstellings, le hy 

gemaklik al die voorskrifte en reels in verband met gedrag, waaraan 

hy anders 1 ns konformeer, af. Dus wil d it voorkom of hy 'n bewuste like 

paging moet aanwend om konvensioneel te wees, hy vrywillig konvensioneel 

is en deur beplanning konvensioneel optree. Die eksterne gedragsgewoon

tes kan dus vrywillig laat vaar word. Die persoon verkies die geselskap 

van ander persone wat nie die roetine gedrag vereis nie en dus vir 

hulle meer vryheid, natuurlikheid en spontaniteit toelaat. 

Die persoon vertoon etiese kodes wat relatief autonomies en individueel 

is. Dikwels wil dit voorkom of hy oneties is aangesien hy nie net 

die kon~ensionele nie, maar ook wette verbreek as die situasie dit 

vereis. Tog is hy 'n baie etiese persoon alhoewel sy siening in verband 

met etiek van die normale mag verskil. Dus blyk dit dat die gedrag 

van die gewone mens eerder konvensioneel is as werklik eties. 

Die geaktualiseerde persoon is nie angstig, skuldig of skaam vir die 

indruk wat hulle op die omstander maak nie en probeer dus nie om te 
·, 
verberg hoe hulle werklik is nie. Hy tree slegs konvensioneel op 

wanneer geen belangrike sake betrokke is nie of wanneer hy nie mense 

wil seermaak of 1n die verleentheid wil bring nie. 

Sy gemaklike toetrede tot die realiteit, kinderlike aanvaarding en 

spontaniteit, lei tot 'n superior bewustheid van sy eie impulse, eise, 

wense, opinies en subjektiewe reaksies in die algemeen. 



VOORTDURENDE VARSE WAARDERING 

Die selfgeaktualiseerde het die wonderlike vermoe om, iets weer en 
weer, keer op keer, te waardeer, vars en naief. 

Dit sluit die basiese dinge van die lewe in. Hoe afgesaag die ervaring 
oak al vir ander mag wees, ervaar hy dit nog met ontsag, plesier, 
verwondering en selfs vervoering. Hy kan duisende sonsondergange, 
blomme of babas sien en dit kan nog steeds asemrowend mooi wees. 
Hy bly oortuig van sy gelukkige huwelik dertig jaar na sy troue en 
sy vrou se skoonheid verbaas horn, selfs as sy al sestig is, nog net 
soveel as wat dit horn veertig jaar gelede verbaas het. Selfs die 
gewone werkdag of alledaagse gebeure vind hy aangrypend, opwindend 
en verruklik. Die intense waardering kom nie k lokslag na vore nie, 
maar eerder per ge leenthe id as voortdurend. D it kom tydens die mees 
onverwagse oomblikke voor. Die persoon mag byvoorbeeld ~ sekere toneel 
vi r die t iende of e lfde keer s ien of ervaar en dan 'n st erk her ha 1 i ng 
van dieselfde gevoel en reaksie van mooie, skone en opgewondenheid 
beleef soos toe hy dit die eerste keer gesien of ervaar het. 

Die aspekte wat as mooi ervaar word, verski 1 van persoon tot persoon. 
Vir party sal iets uit die natuur mooi wees, vir ander kinders of 
musiek, maar estetiese inspirasie en krag word verkry vanuit die basiese 
ervarings van die lewe. Dieselfde ervaring sal nie verkry word deur 
na 'n nagklub te gaan, 'n klomp geld te erf of 'n goeie tyd tydens ·n 
party te beleef nie. 

WEERSTAND TEEN GEKULTIVEERDHEID 

Die selfgeaktualiseerde kom wel klaar met die kultuur waarin hy leef, 
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maar hy staan gekultiveerdheid int sekere diepgaande en betekenisvolle 
mate teen en behou 'n sekere innerlike losheid van die kultuur waarin 
hy homself bevind. 

Al die selfgeaktualiseerde persone val binne die grense van oenskynlike 
konvens i ona 1 ite it ten ops i gte van sy keuse van k 1 ere, taa 1, voedse 1 
of die wyse waarvolgens hy dinge doen. Die persoon aanvaar die dinge 
wat hulle as onbelangrik, onveranderbaar of nie van primere belang 
beskou nie. 

Die persoon kan nie as rebels of as in opstand teen outoriteit beskryf 
word nie. Hy toon eerder 'n ka lm, langtermyn besorgdheid ten opsigte 
van die ku ltuurverander i ng en -verbeteri ng en aanvaar stad i ge verande
ri ngs. Dit is geensins 'n gebrek aan vegtersvermoens nie. Die persoon 
is 'n intellektuele persoon met ·n doelwit om die wereld te verbeter, 
hy is realisties en nie gewillig om groot en doellose opofferings 
te maak nie, en hy ervaar t behoefte om die lewe te geniet. 

Hy vertoon verder 'n innerlike gevoel van losmaking van die kultuur 
wat nie noodwendig bewustelik is nie. Hy selekteer uit die kultuur 
wat hy as goed beskou en verwerp wat hy dink sleg is. Hy oorweeg, 
toets, beproef en besluit dan. Die losmaking van die kultuur word 
verder ook moont l ik gereflekteer in sy losmak ing van homse lf van ander 
persone, sy voorkeur aan pr i vaa the id en die ondergemidde lde behoefte 
en voorkeur wat hy toon ten opsigte van gewoontes en die familiere. 

Dus kan die selfgeaktualiseerde as outonoom beskou word aangesien 
hy deur die reels van sy eie karakter eerder as deur die reels van 
die gemeenskap gerig word. Die persoon kan nie as bo of ender die 
kultuur geplaas word nie en vorm ook nie ·n ander subkultuur nie, maar 
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is eerder minder gekultiveerd. Hy kan dus op 'n glyskaal van relatiewe 

aanvaarding tot relatiewe losmaking van die kultuur geplaas word. 

Alhoewel daar reeds vroeer in hierdie hoofstuk aandag gegee is aan 

die invloed van die omgewing op die menslike ontwikkeling, ontstaan 

die vraag nou weer of dit dan moontlik is om 'n goeie gesonde mens te 

kan wees in 'n onvolmaakte kultuur. Die selfgeaktualiseerde kom egter 

deur met 'n kombinasie van innerlike outonomie en uiterlike aanvaarding 

wat slegs moontlik is solank as die kultuur verdraagsaam bly teenoor 

die tipe losmaking, selfstandigheid en terughouding van volkome kultuur

identifikasie. Dit is nie ~ ideale gesondheid nie, aangesien die onvol

maakte gemeenskap inhibisies en beperkings op die selfgeaktualiseerde 

af forseer. 

Blocher (1974) is van mening dat die vermelde eienskappe nie eksklu

sief of volledig is nie aangesien dit verkry is uit die beoordeling 

van 'n subjektiewe geselekteerde steekproef. Tog vorm die eienskappe 

·n bruikbare basis in die voorstelling van die eienskappe van hoe vlak 

menslike ontwikkeling. 

Maslow· (1970) maak verder vermelding van ·n drang na kennis en begrip 

asook ~ estetiese behoefte. Die drang na kennis en begrip en die 

estetiese behoefte sal nou bespreek word. 

Dor beide van die behoeftes bestaan daar tans nie veel inligting nie. 

Maslow (1970) het dit nie ·n bepaalde plek in die behoefte motiverings

hierargie gegee nie. DiCaprio .(1983), in teensielling met Maslow, 

groepeer die twee behoeftes saam onder die term t ransendens i e behoeftes 

en plaas dit bo die selfaktualiseringsbehoefte in die hierargie. 
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ORANG NA KENNIS EN BEGRIP 

Mas low het geg lo dat nuusk i er i ghe id 'n karaktertrek van die verstande-

1 i ke gesonde persoon is (Globe, 1970). Alhoewel hy dit nie ·n spesifieke 

plek ln die hierargie gegee het nie, gee hy tog erkenning aan hierdie 

kognitiewe behoefte (DiCaprio, 1983; Dreger, 1962). 

Maslow (1962) is van mening dat die mens bang is vir kennis wat ·n 

bedreiging vir horn kan wees en dit dus vermy. Die mens ontken verder 

ook persoonlike eienskappe en talente wat enige verantwoordelikhede 

behels en vermy nuuskierigheid aangesien dit dalk mag lei tot die 

gedagte dat hy te groot vir sy skoene is of da lk vind hy iets uit 

in verband met homself wat hy liewers nie moes geweet het nie, byvoor

beeld i besondere talent. Dus vermy die persoon op die wyse persoonlike 

groei. 

Tog mag kennis juis lei tot i angsvermindering en groei aangesien 

meer kennis in verband met 'n sekere aspek die onkunde en vrese in 

verband met die aspek mag verminder. Om te weet, vir die suiwere 

vreugde en essensiele bevrediging van kennis en begrip, maak die persoon 

wyser, ryker, groter, sterker, meer ontwikkeld en meer volwasse. 

Hierin le die aktualisering van die menslike potensiaal of die vervulling 

van die menslike bestemming. Dit vind plaas as uitdrukking van die 

eie inherente natuur eerder as i werklike doelbewuste poging. Die 

angsvrye per soon kan dus met meer vrymoed i ghe id eksp loreer en teoret i

seer vir die saak van kennis opsigself {Maslow, 1962). 

Dus blyk dit uit bogenoemde dat die soeke na kennis tot angsvermindering 

lei, terwyl die vermyding van kennis ook mag lei tot die vermindering 

van angs, Maslow (1962) is van mening dat angs nuuskierigheid en 



eksplorasie vernietig en dus alle sielkundige en sosiale faktore wat 
vrees laat toeneem die drang na kennis laat afneem. Dus is dit 'n 
stryd tussen die veiligheidsbehoefte en 'n hoer nuuskierigheidsbehoefte. 

Vir Maslow (1970) bestaan die behoefte na kei:inis en begrip uit die 
versameling van kennis en sistematisering van die heelal as 'n tegniek 
vir die bereiking van basiese veiligheid in die wereld, of vir die 
intellektuele mens as uitdrukking van selfaktualisering. Die behoefte 
is dus tweeledig. Behalwe die kennis en begrip wat nodig is om as 
instrument te dien waardeur ander behoeftes bevredig kan word, byvoor
bee ld om te weet hoe om voedse 1 te produseer, of bevred i g i ng van die 
veiligheidsbehoefte, word die sielkundig gesonde persoon aangetrek 
deur die mistieke, onbekende en onverklaarbare. 

Sonder die behoefte loop die mens gevaar om dinge as vanselfsprekend 
te aanvaar en in homself te keer. Maslow lys dan ook 'n aantal redes 
om aan te toon dat nuuskierigheid 'n karaktereienskap van die mens 
is en 'n wye voorkoms geniet (Maslow, 1970). 

ESTETIESE BEHOEFTE 

Volgens Maslow (1970) is daar tans baie min inligting in verband met 
hierdie behoefte beskikbaar. 

Maslow (1970) het gevind dat in ten minste sommige individue daar 
~ ware basiese estetiese behoefte aanwesig is. Sulke persone raak 
siek as gevolg van lelike onaangename dinge en genees deur mooi dinge 
wat hulle omring. Die verlange wat hulle ervaar word slegs bevredig 

.deur die mooie. DiCaprio (1983) meld die volgende voorbeelde van 
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mooi omringende omstandighede naaml ik goeie musiek en aangename persone 

en swak omstandighede kan onaangename situasies en mense wees. 

Maslow (1970) is verder van mening dat die mooie bydra om gesond te 

wees en dat die estet iese behoefte verband hou met 'n persoon se self

bee ld. Hierdie behoefte is in bykans a lle kinders en in elke kultuur 

aanwesig. Maslow in Hardeman (1979) is dan ook van mening dat vertroue, 

goedheid en die skone of mooie inherent aan die menslike natuur is. 

As gevolg van die oorvleueling tussen die konatiewe en kognitiewe 

behoeftes is di t onmoont l i k om dui deli k tussen hu lle te onderske i. 

Die behoefte aan orde, simmetrie, sluiting, voltooiing van kuns, sisteem 

en struktuur mag van kognitiewe, konatiewe, estetiese of selfs neuro

tiese behoeftes ontstaan en kan nie sonder meer onderskei word nie 

(Maslow, 1970). 

In die voorafgaande bladsye is aandag gegee aan die groei- of self

aktualiseringsbehoeftes en in die volgende afdeling sal aandag aan 

die meting van selfaktualisering gegee word. 

3.3.7 METING VAN SELFAKTUALISERING 

Die meeste sielkundige metings het tot en met die vroeer jare van 

die twintigste eeu gekonsentreer op die meting van die graad van psigo

patologie of fisiologiese aspekte. Die ontwikkeling van die begrip 

selfaktualisering het egter 'n nuwe fokus area tot gevolg gehad naamlik 

meting van optimale gesondheid en funksionering. 

Maslow het baanbrekerswerk verrig op die gebied van die selfaktuali

seringsmeting en daarom sal sy meting deeglik bespreek en vermeld 
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word. Daar sa 1 ook vlugtig aandag gegee word aan ander persone se 

bydraes in die meting van se lfak tua 1 i sering en ander meet i nstrumente 

wat gebruik is of van gebruik gemaak kan word. 

Daar sal nou eers aandag gegee word aan Maslow se metodes. 

Maslow het die proefpersone vir sy ondersoek gekies uit sy persoonlike 

kennisse en vriende, publieke en geskiedkundige figure asook drieduisend 

kollege studente (Maslow, 1970). Maslow vermeld nie sy werkwyse en 

navorsingstegnieke waarvan hy gebruik gemaak het in sy identifikasie 

van die selfgeaktualiseerde individu baie volledig in sy werk nie. 

Maslow het begin deur sy eie siening in verband met die betekenis 

van selfaktualisering te vergelyk met ander bestaande definisies in 

'n poging om gemeenskaplike gronde vas te stel. 'n Algemene definisie 

is op die wyse saamgestel deur die sistematiese uitskakeling van logiese 

teenstrydighede tussen die verskillende definisies (Ryckman, 1982). 

Nadat die term verfyn is, is dit gebruik om drieduisend kollege studente 

te eva 1 ueer in terme van hoe of 1 ae se lfaktua 1 i sering. Die aktua 1 i seer

des en nie-aktualiseerdes is getoets in gevallestudiestyl deur gebruik 

te maak van die Rorschach, Murray se tematiese Appersepsie Toets, 

vrye assosiasie en in diepte onderhoude om te bepaal of hulle die 

karaktereienskappe van aktualiseerdes vertoon (Maslow, 1970). Hierdie 

werkswyse kan gesien word as 'n poging om die konsep van selfaktualisering 

empiries te valideer. 

Die definisie is verder verander en gekorrigeer waar nodig in die 

lig van sy bevindings. Toe is die oorspronklike subjekpoel herselek

teer op grond van die nuwe definisie en die oorblywendes is herbestudeer 
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deur gebru i k te maak van diesel f de prosedures. Op grond van hi erd i e 

nuwe data is die definisie van selfaktualisering hersien en die nuwe 

definisie is gebruik om persone uit die oorblywende persone te selekteer 

vir verdere studie. So is voortgegaan tot 'n presiese identifikasie 

van aktualiseerdes en nie-aktualiseerdes verkry is (Ryckman, 1982). 

Die meeste proefpersone is op 'n indirekte wyse bestudeer deur waarneming 

en verslae van ander soos byvoorbeeld biografiee en verslae eerder 

as direkte waarneming, aangesien Maslow gevind het dat die proefpersone 

nie kooperatief is as hulle direk genader word nie. Verder kan sommige 

van die proefpersone nie direk bestudeer word nie aangesien hulle 

reeds oorlede wc1s (Swensen, 1973). Maslow het in sekere gevalle gevind 

dat die proefpersone nie genee was met die indringende aard van die 

ondersoek in hulle privaatheid nie (Engler, 1979; Oakland, Lovekin, 

Davis & Camilleri, 1978). 

As gevolg van hierdie subjektiewe proefpersoon-seleksie, asook die 

navorsingswyses waarvan Maslow gebruik gemaak het, is sy studie deur 

baie bevraagteken. Maslow erken dan ook dat sy metodes nie altyd 

aan die empiriese verifiering van die wetenskp voldoen het nie (Maslow, 

1970), maar hy beskou sy bydrae eerder as ·n aanvanklike, inleidende, 

tentatiewe poging om optimale gesondheid te bestudeer wat as vertrekpunt 

vir verdere empiriese navorsing mag dien (Engler, 1979). 

Maslow het dus van die volgende metodes gebruik gemaak 

(a) Rorshach 

(b) T.A. T. 

(c) Vrye Assosiasie 

(d) Onderhoude 

(e) Waarnem;ng 



(f) Biografiese en ander verslae 

(g) Gevallestudies (wat saamgestel is uit die inligting wat 

deur die bogenoemde metodes verkry is) 

Volgens Ryckman (1982) weet ens nie op watter wyse Maslow die meet

; nstrumente toegepas het n i e, asook hoe en vol gens watter gronde of 

metode hy die puntetoekenning gedoen het nie. 

Enkele bree opmerkings kan ·egter oor die meetinstrumente wat deur 

Maslow gebruik is, gemaak word. Die Rorschach en T.A.T. is beide 

voorbeelde van die projektiewe tegnieke. Vele kritiek is al teen 

hierdie tegnieke ingebring weens die verdagte betroubaarheid, geldigheid 

en objektiwiteit asook die afwesigheid van norms en standaardisasie. 

Die Rorschach, T.A.T. en vrye assosiasie word gekenmerk deur die vae, 

ongestruktueerde aard van die stimuli en poog daardeur om die onbewuste 

aspekte van die mens na vore te bring. Meetinstrumente socs die 

Rorschach, T. A. T., vrye as sos i as i e en onderhoude verei s ·n sekere verba le 

vermoe (of dan 'n sinvolle kommunikasie tussen die ondersoeker en die 

proefpersoon al is dit in geskrewe of gebare vorm) asook ·n bereidwil lig-

heid tot samewerking. Waarneming en vers lae as meet instrumente kan 

egter gebruik word sender dat die toestemming van die proefpersoon 

verkry hoef te word of sender dat die proefpersoon daarvan bewus is. 

Maslow het die geskiedkundige metode gebruik omrede hy gevind het 

dat dit moontlik is om met vei ligheid belangrike informasie van die 

individu se lewe vanuit outobiografiese bronne te verkry en om op 

grond daarvan betekenisvolle gevolgtrekkings te maak_(Ryckman, 1982). 

Verder vereis waarneming en verslae as meetinstrumente nie 'n sekere 

verbale vermoe nie. Die proefpersoon se reg tot privaatheid sowel 

as etiese norme mag dus deur waarneming en verslae aangetas word en 
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daarom moet die meet i nstrumente met groot oms i gt i ghe id toegepas word. 

Die onderhoud (en ook vraelyste) het die voordeel dat inligting aangaande 

~ spesifieke persoon eers by die persoon self en dan by~ ander persoon 

of persone deur middel van dieselfde tegniek (vrae) verkry kan word. 

As gevolg van Maslow se werk in verband met die selfgeaktualiseerde 

individu en sy bevindinge is ander metodes van selfaktua 1 iseringsmeting 

ontwi kke 1. Vera 1 die vrae lysmetode is ba i e gewild aanges i en vrae lyste 

gebruik kan word by die meting van persoonlikheidsattribute {Huysamen, 

1980) en die nie-intellektuele sisteme van gedrag soos emosies, trekke 

en houdings {Smit, 1982). 

Die gewildheid van vraelyste kan moontlik verklaar word deurdat dit 

mak l i k en ekonomi es toegepas en nages i en kan word en d itself ook leen 

tot groter objektiwiteit, geldigheid en die daarstel van norme. Ten 

spyte van nade le verbonde aan die vrae lys-metode, soos verme ld deur 

Anastasi (1982), Huysamen (1980), Phares (1979), Smit (1982) en Tyler 

en Walsh (1963), word dit wyd aanvaar en toegepas. 'n Belangrike nadeel 

van vraelyste is dat daar nie noodwendig ~ verband bestaan tussen 

wat 'n per soon bewuste 1 i k of onbewuste 1 i k voorgee oor hoe hy sa 1 reageer 

in sekere omstand ighede en hoe hy werk 1 i k reageer as hy we l in su lke 

omstandi~hede verkeer nie (Huysamen, 1980). Verder is die meeste 

gedrag sosiaal van aard en kan dit moeilik gesimuleer word (Tyler 

& Wal sch, 1963). 

Die volgende vraelyste is reeds al gebruik as meetinstrumente in self

aktualiserings ondersoeke en sal kortliks bespreek word. 
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Liebenberg se Lewenshoudingindeks (in hierdie studie gebruik) 

Die volgende meetinstrumente is ook reeds gebruik as meetinstrumente 

in selfaktualiseringsondersoek, maar sal slegs vermeld word met ~ 

bronverwysing aangesien die instrumente nie werklik selfaktualiseririg 

meet of nog nie betroubaar, geldig en/of gestandaardiseer is nie. 

- Actualizing Assesment Battery (AAB) (Brammer & Shostrom, 

1982). 

- Cattel se 16 PF (London & Exner, 1978; 

1978). 

Oak land, et al., 

- Dimension of selfactualizing behavior (DOSAB) (Oakland, 

et al. , 1978). 

- Edwards Personal Preference Scale (EPPS) (Oakland, et al., 

1978; Smit, 1982). 

- Eysenck Personality Inventory (EPI) (Londo~ & Exner, 1978; 

Oakland, et al., 1978; Osborne & Steeves, 1981). 

- Fitts's Tennessee Self-Concept Scale (Swensen, 1973). 

- Life Regard index (Brattista & Almond, 1973). 

- Personal Reaction Inventory (PRI) (Leak, 1984). 

- Self-Report Questionnaire of Engler (Engler, 1979). 

POI 

Die Personal Orientation Inventory (POI) is in 1962 deur Everett Shostrom 

gepubliseer, Volgens Brammer en Shostrom (1982) meet die vraelys 
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intrapersoonlike aspekte van die persoonlikheid en is dit gebaseer 

op die teoretiese formulering en navorsing van verskeie humanistiese 

georienteerde sielkundiges socs Maslow, May, Perls en Fromm. 

Die POI vrae lys is 'n se lfvers lag vrae lys wat bestaan uit honderd en 

vyftig tweekeuse-items. Die waardeoordele wat in die tweekeuse opset 

gebruik word, is deur psigoterapeute oor 'n tydperk van vyf jaar geselek

teer. Die proefpersoon kies die antwoord uit die antwoordpaar wat 

die naaste aan waar ten opsigte van homself is. Die vraelys se items 

kan in twee hoofskale en tien subskale gegroepeer word. Die twee 

hoofskale is onafhanklik van mekaar, terwyl die tien subskale gevorm 

word uit die items van die twee hoofskale. Groot oorv leue 1 i ng word 

in sommige gevalle tussen subskale aangetref. Die hoofskale is inner-

like gerigtheid en tydbevoegdheid. Die tien subskale meet selfaktuali-

seringswaarde, eksistensialiteit, gevoelsreaktiwiteit, spontaniteit, 

selfagting, selfaanvaarding, aard van die mens, sinergie, aanvaarding 

van aggressie en kapasiteit vir intieme kontak {Brammer, Shostrom, 

1982; Compton & Becker, 1983; Dah 1, 1983; Hattie, 1983; 1984; 

Liebert & Spiegler, 1982; Murphy, Wolfe & Mozdzierz, 1984; Ryckman, 

1982). 

Oakland, et al (1978) is van mening dat die vraelys wyd toegepas word 

en 'n beteken i svo lle bydrae l ewer tot s i e lkund i ge en per soon like waarde

bepa 1 i ng. Dor hoe 'n effektiewe meetinstrument die vraelys ten opsigte 

van selfaktualisering is, bestaan daar nie ooreenstemming nie. 

Kay, Lyons, Neurman en Menkin (1978) is van mening dat Shostrom die 

PO I ontwi kke l het om verske ie aspekte van se 1 faktua l i sering te meet. 

Osborne en Steeves (1981) het deur middel van 'n ondersoek aangetoon 

dat die POI vere~lgbaar is met Maslow se oorspronklike konsep van 
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selfaktualisering. 

Zimmerman (Oakland, et al., 1978) is van mening dat die POI nie akkuraat 
en volledig in die monstering van die tipiese selfgeaktualiseerde 
individu se trekke, soos deur Maslow aangetoon, is nie. Volgens horn 
faal die POI ook in die monstering van die etiese komponente van self
aktualisering en in die onderskeiding tussen sommige van die fynere 
aspekte. Zimmerman (Oakland, et al., 1978) is verder van mening dat 
die vrae lys op 'n losse wyse verb ind word tot 'n teori e of 'n teoret i ese 
konstruk. Dus word die veronderstelling gemaak dat ·n eklektiese versame
ling van algemene verbandhoudende items 'n konstruk moet meet wat deur 
verskillende skrywers vermeld word. 

Volgens Oakland, et al., (1978) is die persoon wat goed vaar volgens 
die POI ~ ander tipe persoon as die tipe persoon wat deur Maslow bestu-
deer is. Verder blyk die POI 'n wyer meetinstrument te wees as die 
kriteria waarvolgens Maslow sy ondersoek gedoen het. So sluit die 
POI volgens die handleiding kollege studente in die selfaktualiserings
areas in, terwyl Maslow (1970) slegs een student uit driedlJisend gevind 
het wat· aan sy selfaktualsieringskriteria voldoen het. Dit is dus 
te betwyfel of die POI gemik is op slegs die een persent van die totale 
populasie wat hulle self reeds geaktualiseer het soos wat Maslow 
(1979) bevind het. Verder stel Oakland et al., (1978) die vraag of 
dit wat Maslow op die terrein van selfaktualisering gedoen het, ~ 

stewige en genoegsame fondament voorsien om die identifikasie van 
die selfgeaktualiseerde persoon deur ·n vraelys te ondersteun. 

Aangesien die POI 'n vraelys is tesame met die tweekeusige aard van 
die items, is verdraa ii ng moont l i k. Verd er kan die geforseerde keuse 
tipe-antwoord nie altyd die gevoel en opinie van die persoon ten volle 
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en akkuraat verteenwoordig nie en maak dit nie voorsiening vir persoon

like trekke en individuele reaksie in spesifieke situasies nie (Ryck

man, 1982). 

Aangesien die POI een tat twee uur lank kan neem om te voltooi, (Hat

tie, 1983) is dit 'n duur instrument in terme van tyd (Leak, 1984). 

Wat die skole betref is sommige skole se aantal items ontoereikend 

en word daar verder van 'n oorvleue lde puntetoekenning tussen die sko le 

gebruik gemaak. Gevolglik kan een item dus ·n groot effek op die profiel 

tot gevolg he. Verder is 'n aantal items dubbelsinnig en is sommige 

van die tweekeuses nie eksklusief wederkerig nie (Oakland, et al., 

1978). Tosi en Hoffman (Oakland , et al., 1978) is van mening dat 

alhoewel die gesonde persoonlikheid deur die vraelys gemeet word, 

di t egter bet er gekonseptua l i seer en ge'interpreteer kan word in terme 

van drie of vier subskale eerder as deur twaalf skale. 

Wat betroubaarheid en geldigheid betref, word die POI bevraagteken 

deur ondE'rrneer Forest en Sicz (1981), Kay, et al. (1978), Leak (1984) 

en Oak land, et al. { 1978) terwyl Murphy, et al, ( 1984) sowe l as Ryckman 

(1982) verskeie studies rapporteer wat die bruikbaarheid van die POI 

as onderskeier tussen meer en minder gesonde persone vermeld. 

Die PO I het be 1 angste 11 i ng gewek en brood nod i ge navors i ng in verband 

met die selfaktualiseringsteorie aangehelp. Verder het dit gedien 

as 'n belangrike poging in die sistematiese meting van die konstruk. 

Die POI benodig egter hersiening op verskeie terreine (Oakland, et 

al., 1978). 
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Vanuit die POI is die POD asook die DOSAB ontwikkel. Die POD is ontwik

kel in 'n poging om die besware wat teen die POI ingebring is, uit 

die weg te ruim. 

POD 

Die POD (Personal Orientation Dimension) word dan ook deur Brammer 

en Shostrom (1982) as 'n suiwering of verfyning en uitbreiding van 

die konsepte van selfaktualisering, soos gemeet deur die POI, gesien. 

Die POD bestaan uit tweehonderd en sestig items wat in dertien skale, 

met twintig items per skaal, verdeel is. Elke item bestaan uit 'n 

tweekeuse gepaarde verge lykende ste 11 i ng. Die dert i en ska le word in 

vier groepe verdeel naamlik orientasie (tydorientering en kern-

gesentreerdheid), polariteit (sterkte, swakheid, woede en liefde), 

integrasie (sinergie en potensialiteit) en bewustheid (bestaan, vertroue 

in menslikheid, kreatiewe lewe, roeping en manipulasie bewustheid) 

aldus Brammer en Shostrom (1982) en Hattie (1984). 

Geen oorvleueling van items tussen die skale kom in POD voor nie. 

Honderd en sewent i en van die items van die POD en POI stem ooreen, 

twee en dert i g toon geri nge woordveranderi nge en hon de rd en elf nuwe 

items is bygevoeg in die POD (Hattie, 1984). 

Alhoewel die POD reeds in 1974 gepubliseer is, is daar na meer as 

tien jaar nog geen rasionaal voorsien vir die ontwikkeling en reorgani-

sasie van die POI nie. Aangesien die POD min meer te bied het as 

die POI, as dit hoegenaamd iets meer te bied het, word daar aanbeveel 

dat die POI steeds gebruik moet word en nie die POD nie (Hattie, 1984). 
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LIEBENBERG SE LEWENSHOUDINGINDEKS 

Die Le1,enshoudingindeks van L iebenberg is ontwikkel uit die Life regard 

index van Battista en Almond (1973). Die vraelys berus op die uitgangs

punte van die derde rigting in die sielkunde en kan gevolglik gebruik 

word vir ondersoeke in verband met lewenshouding of die subjektiewe 

ervaring van die sinvolheid van die lewe (Liebenberg, 1978). Die 

vraelys leen ditself dus tot nuttige gebruik as aanduider van selfaktua

lisering. 

Die vraelys bestaan uit vier en twintig items. Die toetsling evalueer 

homself aan die hand van die stellings op n vyfpuntskaal. Beide positief 

en negatief bewoorde stellings is in die vraelys ingesluit. Daar is 

twee subskale naamlik die raamwerk- en vervullingsubskaal en elkeen 

van die subskale bestaan uit twaalf items. 

As navorsingsinstrument besit die Lewenshoudingindeks n hoe mate van 

betroubaarheid en 'n bevredigende mate van inhoud en konstrukgeldigheid 

(Liebenberg, 1978). 

Hierdie vraelys sal volledig in die metode-hoofstuk van hierdie werk 

bespreek word. 

In die voorafgaande gedeeltes is aandag gegee aan verskeie aspekte 

soos Maslow se mensbeskouing, sy motiveringsteorie asook basiese en 

selfaktualiseringsbehoeftes. Dit alles maak deel uit van die bydrae 

wat Maslow gelewer het tot die sielkunde, maar meer spesifiek tot die 

selfaktualiseringsidee. Maslow se bydrae is egter nie vry van kritiek 

nie. Daar sal nou aandag gegee word aan die kritiek wat Maslow ontlok het. 
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3.3.8 KRITIEK TEEN MASLOW 

Die twee aspekte wat deur bykans elke geskrif wat oor Maslow handel 

uitgelig en aangetoon word as kritiek, 

Maslow sy proefpersone geselekteer het 

is die kriteria waarvolgens 

asook sy navorsingsmetode. 

Maslow word op grond hiervan, van subjektiwiteit en onwetenskaplikheid 

beskuldig (Engler, 1979; Hjelle & Ziegler, 1976; Leff, 1978; Maslow, 

1962). 

Die proefpersone sowel as die navorsingsmetode is kritieke veranderlikes 

in enige ondersoek aangesien die resultate en dan ook die gevolgtrek

kings deur hierdie twee veranderlikes be'invloed word. Dus, as Maslow 

se proefpersoon seleksie sowel as sy navorsingsmetode as verdag aangetoon 

kan word, sal sy bevindinge ernstig bevraagteken kan word. 

Aangesien die sielkundige navorser poog om so getrou as moontlik aan 

die wetenskaplike navorsingsnorme te bly, soos beskryf deur Anastasie 

(1982), Huysamen (1980), Smit (1982), Swieger en Louw (Louw, 1982) 

sowel as Tyler en Walsh (1963), word die sielkundige navorser voor 

'n keuse geplaas. Die navorser het 'n keuse tussen twee benaderinswyses 

wanneer hy 'n ondersoek loods. Eerstens kan hy verkies om aan die 

wetenskaplike navorsingsnorme te voldoen wat tot gevolg mag he dat 

sy ondersoek beperk gaan wees tot slegs die aspekte wat ernpiries veri

fieerbaar is. Tweedens kan hy nie-empiriese verifieerbare of rnoeilik 

empiriese verifieerbare aspekte insluit en dus ~ bre~r terrein in 

sy ondersoek insluit. Aangesien die sielkunde in die mens en alle 

aspekte van die mens en nie net in sy ernpiries iierifieerbare aspekte 

geinteresseerd is nie, kan verwag word dat daar kritiek teen die weten

skaplikheid van sulke sielkundige navorsing ingebring kan word. 
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Die skrywer is van mening dat daar 'n definitiewe verskil behoort te 

wees tussen die definisie van wetenskap wat in die sielkunde en in 

die natuurwetenskap geld. 

Selfaktualisering as persoonlikheidsaspek leen ditself dus ook nie 

tot die suiwere wetenskaplike navorsingsmetode nie, as gevolg van 

die subjektiewe aard en moeilik empiriese verifieerbare karakter daarvan. 

Om hierdie rede was Maslow verplig om in 'n groat mate van tegnieke 

en prosedures gebruik te maak wat nie altyd aan die empiriese verifiering 

aan die wetenskap voldoen het nie. Mas low se 1f was dan ook bewus 

daarvan dat sy metode ten opsigte van wetenskaplikheid bevraagteken 

kan word (Bugental, 1967; Maslow 1970; 1973). 

Maslow was egter van mening dat die wetenskaplike prosedure wat destyds 

bestaan het dit nie geleen het tot die aspek wat hy bestudeer het 

nie. Hy bied sy bevindinge as ·n aanvanklike, inleidende, tenta

tiewe poging aan waarvolgens optimale gesondheid bestudeer kan word. 

Hy sien hierdie paging egter as die fokus en vertrekpunt vir verdere 

empiriese navorsing (Engler, 1979). Maslow het gevolglik ~ paging 

aangewend om gesondheid te bestudeer en nie net daaroor geteoretiseer 

nie. 

Hierin 1~ die voordeel van ~ "nie-wetenskaplike" ondesoek, naamlik 

dat nuwe terreine betree kan word en dat daar later na die wetenskaplik

heid van die bevindinge ondersoek ingestel kan word. As daar nie 

op die wyse deur die grense gebreek word nie, kan die sielkunde moontlik 

stagneer. 

Aangesien Maslow sy proefpersone saamgestel het uit sy persoonlike 

kennisse en vriende asook uit persone wat hy bewonder het, kan sy 
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definisie van selfaktualisering moontlik slegs 'n refleksie van sy 

eie persoonlike waarde-sisteem wees. Maslow meld oak nie die spesifieke 

kriteria vir in- of uitsluiting van die proefpersone in sy steekproef 

nie (Ryckman, 1982). 

Maslow het die siening gehuldig dat net met die beste moontlike materiaal 

gewerk moet word om sodoende die maksimale potensiaal van die mens 

te ontdek en weg te breek van die patalogie van die gemiddelde. Gevolg~ 

lik het hy gesoek na persone wat al 'n groat deel van hulle lewe geleef 

het en wat reeds suksesvol is asook gesonde, sterk, kreatiewe, vroom 

en skrander persone (Bugental, 1967; Maslow, 1973). Dus wil dit 

blyk of Maslow tog spesifieke kriteria gehad het waarvolgens hy geselek-

teer het. Om persone soos Beethoven, Einstein, Jefferson, Lincoln, 

Eleanor Roosevelt, Schweitzer en Thoreau (Sui n, 1975) in 'n steekproef 

op te neem, is dit nodig om fyn te selekteer. 

Maslow vermeld nie die wyse waarop hy die verski llende meetinstrumente 

toegepas of bepunt het nie (Ryckman, 1982). 

Maslow het die ou instinkteoriebenadering hersien en aangepas sodat 

dit voorsiening gemaak het vir die menslike wese wat meer outonoom 

en selfbestuderend is (Maslow, 1970). Verder het hy 'n belangrike 

bydrae tot die motiveringsbenadering van die humaniste gelewer (Louw, 

1982) deur die formulering van sy eie motiveringsteorie. Sy moti

veringsteorie, bestaande uit die basiese en selfaktualiseringsbehoeftes, 

berus op die inherente drang van die mens tot gesondheid. Maslow 

kan geloof word vir sy moed om die positiewe te beklemtoon in~ stadium 

toe die negatiewe mensbeskouing absoluut oordonderend was. Hierdie 

feit word duidelik geillustreer deur Maslow se mensbeskouing en sy 

besware teen die psigoanalise en behavioriste. 
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Die belangrikste bydrae van Maslow, volgens die skrywer se mening, 

is egter die definiering van die selfaktualiseringseienskappe. Sender 

Maslow se pionierswerk sou die sielkunde soveel armer in verband met 

se lfaktua l i sering gewees het. Al ho ewe l Mas low se met ode bevraagteken 

kan word, moet erken word dat die verkree selfaktualiseringseien

skappe ~ definitiewe fokus-verskuiwing na ~ meer positiewe mens

beskouing in die sielkunde tot gevolg gehad het. Die term selfaktuali

sering, selfaktualiseringseienskappe asook die basiese behoeftes 

met ander woorde die motiveringsteorie - is geidentifiseer en gedefinieer 

en kan gevolglik nou op~ meer wetenskaplike wyse getoets word. 

Hjelle en Ziegler (1967) is van mening dat die meeste pogings om die 

persoonlikheidsiening van Maslow te verifieer primer gefokus het op 

een van die twee areas naamlik: 

- hierargiese behoeftes 

- siening van selfaktualisering 

Volgens Morris (1982) is Maslow se hierargie moeilik toetsbaar. 

Uiteenlopende bevindings is gevind in verband met die behoeftehierargie 

wat Maslow daargestel het. Maslow (1954) het ten minste twaalf hoof

areas van ondersteun i ng voors i en vi r sy bas iese behoefte-teor i e terwyl 

Wolf (1970), Aronoff (1967), Cantril (1965) en Roheach (1973) (soos 

vermeld in Leff, 1978) ook die hierargie-gedagte steun. Goble (1970) 

vermeld en bespreek verdere ondersteunende data ten opsigte van die 

teorie in verband met basiese behoeftes. 

Volgens Hjelle en Ziegler (1976) is daar relatief min pogings aangewend 

om die behoefte-hierargie empiries te toets. In die pogings wat wel 
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aangewend is, is daar met geringe uitsonderings wel empiriese steun 

vir Maslow se behoefte hierargie verkry, gebaseer op die studie van 

fisiologiese en vei ligheidsbehoeftes. Die behoeftes wat hoer as die 

fisiologiese en veiligheidsbehoeftes in die hierargie le, is selde 

bestudeer met die doe l om Mas low se konsep te beoordee l. Al ho ewe 1 

navorsing in organisasieverband wel Maslow se teorie in verband met 

mot i ver i ng ondersteun, kan d 1 e waarde van su l ke navors i ng bevraagteken 

word aangesien geen longitudinale studie in verband met gedrag gedoen 

is nie. Engler (1979) en Hjelle en Ziegler (1976) wys albei daarop 

dat daar nog geen longitudinale studie onderneem is om Maslow se teorie 

van behoefte hierargie te toets nie. 

Cofer en Appley (1964) (soos vermeld in Leff, 1978) kon geen duidelike 

empiriese bewyse vir die hierargiese funksionering van die hoer behoeftes 

in Maslow se hierargie aanwys nie, terwyl Graham en Balloun (1973) 

en Korman (1974) slegs geringe en onoortuigende navorsing gelewer 

het (Leff, 1978). 

Maslow se hierargie word nie deur Mathes en Edwards (1978) a3nvaar 

nie. Hulle is verder van mening dat a lhoev1el 'n aantal studies getorin 

het dat bevredigino van die fisiologiese-, veiligheid-, affiliasie-, 

en erkenn i ngsbehoeftes se lfaktua l i sering aanhe 1 p, daar geen bewyse 

is dat hierdie laer behoeftes 'n hierar9ie vorm soos wat Maslow dit 

gespesifiseer het nie. Hul studie se resultate lei tot die suggestie 

dat Maslow se hierargiese teorie van motivering gemodifiseer moet 

word om slegs twee of drie vlakke in te sluit. · Veiligheidsbehoeftes 

blyk 'n voorvereiste vir selfaktualisering te wees, terwyl die affilia

sie- en erkenningsbehoeftes nie essensiele voorvereistes blyk te wees 

nie. 
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Mathes (1981) het gedeeltelike ondersteuning gevind vir die hipotese 

dat persone onbewustelik tog van ·n hierargie as riglyn gebruik maak. 

Verder is daar geen verski lle in sodanige hierargie ten opsigte van 

geslag gevind nie. Tog het die studie die suggestie gelaat dat Maslow 

se hierargie ~ hersiening na slegs drie vlakke naamlik fisiologies, 

affil1asie en selfaktualisering moet ondergaan. Veiligheids- en erken

ningsbehoeftes word as oorbodig beskou. 

So :n _hersiende hierargie sal die hierargie in ooreenstemming bring 

met ander sielkundige teoriee. William· James stel 'n hierargie van 

materiele, sosiale en geestelike behoeftes voor; Alderfer (1972) 

se hierargie word gevorm deur bestaan, verbandhouding en groeibehoeftes; 

Binswanger (1958) stel ·n hierargie van biologiese, sosiale en persoonlike 

filosofie voor en Kohlberg (1969) se drie vlakke is prekonsensionele 

(begaan oor oorlewing), konvensionele (begaan oor ander persone) en 

posttransendering (individu word gerig deur universele waardes) (in 

Mathes, 1981). 

Na die beskouing van meer as vyf en twingtig ondersoeke in verband 

met Maslow se teorie, kom Wahb en Bridevell (1976) tot die gevolgtrek

king dat die literatuur min duidelik ondersteuning vir Maslow se behoefte 

hierargie voorsien. Sommige van Maslow se sienings word totaal verwerp, 

terwyl ander gemengde en bevraagtekende ondersteuning verkry het ( soos 

vermeld deur Mathes, 1981). 

Cofer en Appley (1964) (soos vermeld in Leff, 1978) vind ondersteuning 

vir die motiveringskrag van die veiligheidsbehoeftes. Spitz (1951) 

(soos vermeld in Engler, 1979) toon aan dat kinders in inrigtings, 
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aan wie se fisiese behoeftes voldoen is, maar nie gepaste liefde en 

aandag gekry het nie, tog normaal ontwikkel het. 

Stagner en Karwoski (1952) is van mening dat die hierargie varieer 

van individu tot individu, maar dat dit tog~ sinvolle denkwyse is. 

Dit wil dus voorkom of daar uiteenlopende sienings en bevindings in 

verband met die hierargiese model van Maslow bestaan. 

aandag gegee word aan die selfaktualiseringsaspek. 

Daar sa 1 nou 

Aangesien die selfaktualiseringsteorie moeilik toetsbaar is, word 

dit maklik van onwetenskaplikheid beskuldig. Tog het dit ~ bydrae 

gelewer tot menslike motivering (Lauw, 1982). Volgens Engler (1979) 

is Maslow se selfaktualiseringsteorie voorskrywend van aard- eerder 

as funks ionee l. Dus beskryf hy die eienskappe van se lfaktua l i sering, 

maar toon nie aan hoe die eienskappe konkreet verkry kan word nie. 

Ryckman (1982) is van mening dat Maslow se teorie nie presies uitspel 

watter veranderlikes die voorkoms, voortbestaan en modifikasie van 

selfaktualiserings -verskynsels beheer nie. Aangesien die teorie ook 

nie baie presies is nie, bemoeilik dit die behoorlike toetsing daarvan. 

Verder maak die teorie nie voorsiening vir uitsonderings nie. Die 

presiese minimum beloning van 'n behoefte wat 'n individu benodig om 

na die volgende behoeftevlak te beweeg, word oak nie aangedui nie. 

Maslow voorsien verder oak nie gepaste definisie vir selfaktualisering 

en ~ aantal ander terme nie. 

te simplisties. 

Verder is sy motiveringstekort-skema 

Geller (1982) stem nie saam met Maslow se teorie nie en het dit veral 

teen die fundamentele aannames in verband met die self en die menslike 
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kondisies. Hy kom tot die gevolgtrekking dat die selfaktualiserings-

teorie as sulks baie min te bied het ten opsigte van die verstaan en 

verbeteri ng van d 1 e mens 1 i ke omstand i ghede in die Westerse gemeenskap 

van die laat twintigste eeu. 

DiCaprio (1983) vermeld en bespreek TI aantal studies in verband met 

die hierargie sowel as selfaktualisering wat as opsomming, maar ook 

as indeks of ringtingbepa ler kan dien vir verdere ondersoeke in verband 

met die hierargie of selfaktualisering. 

Maslow kan geloof word vir sy positiewe siening in verband met die 

menslike natuur naamlik dat elke mens innerlik goed of ten minste neutraal 

is. Maslow as 

hee lwat moed aan 

baanbreker vir hierdie positiewe mensbeskouing moes 

die dag gele het om die standpunt in TI oorheersende 

negatiewe mensbeskouingsklimaat te lug en te verdedig met geringe empi

riese steun. Vanuit die benadering van Maslow het die klem weer terug

geskuif na die mens as individu en na sy positiewe punte, sy uniekheid 

en gesondheid eerder as die patalogi~ van die gemiddelde. 

Maslow le dan oak klem op die groeiaspek eerder as op remediering of 

ongemakontvlugting. 

Die formulering van sy motiveringsteorie (basiese en selfaktualise

ringsbehoeftes) en die beskrywing en definiering van selfaktualisering 

en die selfaktualiseringseienskappe het TI nuwe verfrissende area in 

die sielkunde ontbloot en as stimulasie gedien vir die ontwikkeling 

van gesonde sie lkunde. Ongeag die gebrek aan oortuigende bewyse het 

Maslow se idee van TI motiveringshierargie tog wye aanspraak_ in die 

sielkunde gevind en geniet dit nog steeds wye aanspraak. Leff (1978) 

is dan oak van mening dat Masiow se teorie in verband met selfaktuali-



sering moontlik die bes ontwikkelde teorie in die veld is. 

Maslow was verder bereid om die risiko te loop om 'n andersoortige 

navors i ngswyse te gebru i k toe hy besef het dat die onderw~rp van sy 

studie dit nie leen tot die bestaande metodes van navorsing nie. 

Dus eerder as om net te teoret i seer of om bi nne die bestaande grense 

te bly, het Maslow uitgebreek en die sielkunde in 'n nuwe dimensie 

gevestig. 

Alhoewel daar heelwat kritiek teen Maslow se werk ingebring kan word, 

kan sy bydrae nie gering geskat word nie. Die kern van sy bydrae 

le in die definiering van. die selfaktualiseringseienskappe en hierdeur 

het Maslow die geleentheid geskep vir verdere navorsing op die gebied. 

3.3.9 SAMEVATTING VAN MASLOW SE BYDRAE 

Maslow as vader van die humanistiese sielkunde het sy motiveringsteorie, 

wat die. goeie in die mens beklemtoon, aangebied as alternatief vir 

die negatiewe siening van die mens wat deur die psigoanalise en behavio

riste gehuldig is. 

Die motiveringsteorie van Maslow wat saamgestel is uit die vier basiese 

behoeftes en die selfaktualiseringsbehoeftes, in 'n hierargiese vorm, 

kan dus as volg voorgestel word: 
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urate realiteitspersepsie 

kratiese karakterstruktuur 

e bewustheid 

verhoudings 

Voortdurende arse waardering 

Weerstand teen gekultiveerdheid 

Erkenningsbehoefte 

Affiliasiebehoefte 

Veiligheidbehoefte 

Fisiologiese behoefte 

FIGUUR 3.3.9 

Voorstelling van Maslow se motiveringshierargie 
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Maslow skep die tendens tot groei of selfperfeksie as toevoeging tot 

konsepte soos equilibruim, homeostase, spanning vermindering, verdedi

ging, ensovoorts. Tans is daar egter nie genoegsame kennis in verband 

met groei om 'n definisie daar te stel nie. Die betekenis van die 

groe i tendens kan we 1 tog aangedu i word. Gedee lte 1 i k deur posit i ewe 

aanduidings en gedeeltelik deur negatiewe kontrasterende voorbeelde 

soos byvoorbeeld groei is nie ...•... (Maslow, 1962). 

Maslow le klem op die hoer basiese behoeftes en is dus geinteresseerd 

in die doel eerder as die dryfveer in die proses van menslike motivering 

aangesien dryfvere fluksieer (Swenson, 1973). Die basiese behoeftes 

is hoofsaaklik afhanklik vir hulle bevrediging van ander persone en 

die eksterne omgewing (Matheson, 1975), terwyl die selfaktualiserings 

nie afhanklik van ander persone is nie. 

Selfaktualisering is slegs in ouer persone gevind, dit is nie moontlik 

vir jong, steeds ontwi kke lende persone, om di t te bere i k n i e. D it 

is dus ·n finale staat, eerder as 'n dinamiese proses wat aktief deur 

die lewe voorkom. Aangesien die selfgeaktualiseerde gewoonlik sestig 

jaar of ouer is, word min persone gevolglik in die kategorie ingesluit. 

Dus behoort die oorgrote aantal persone van die bevolking nie tot 

die kategorie nie; hulle is dus nie staties nie en het nog nie gearri

veer nie, maar is besig om te beweeg na groter volwassenheid en rypheid 

(Maslow, 1954). 

Die aktualiseringsproses beteken die ontwikkeling of die ontdekking 

van die ware self en die ontwikkeling of uitdruk van latente potensiaal. 

In latere publikasies het Maslow voorgestel dat 'n meer beskrywende 

woord naamlik volle menslikheid eerder gebruik word aangesien nie 



142 

alle hoogs produktiewe, suksesvolle en talentvolle persone die beskrywing 

van sielkundige gesondheid, volwassenheid of selfaktualisering bereik 

nie (Goble, 1970). 

Die belangrikheid van Maslow se bydrae le moontlik nie soseer in enige 

relevansie van TI onderliggende ingebore menslike kern nie, as wat 

dit eerstens klem le op die bestudering van menslike moontlikhede 

vir sielkundige gesondheid, vreugde ervaring en die dringende aard 

van baie aspekte van motivering en tweedens die bewering dat slegs 

wanneer sekere bas i ese behoeftes bevred i g is, persone ·n ware behoefte 

ervaar om die verdere behoeftes van -die menslike natuur te nader nie. 

Sulke gelukkige uitkomstes word nie gewaarborg deur die biologiese 

kern, maar hang eerder af van die interaksie met die komplekse menslike 

omgewing. Die omgewing mag dit dus net moeiliker maak om die utopia 

te bereik (Leff, 1978). 

Leff (1978) som die essensiele eienskappe van selfaktualisering volgens 

Maslow as volg op: 

- die persoon is TI effektiewe probleemoplosser, openbaar TI 

hoe selfbegrip en is selfrigtinggewend. 

- kreatief deurdat die persoon nuwe varse perspektiewe sowel 

as produksie van vreemde dinge of idees wat interessant, 

bevredigend of bruikbaar is, vertoon 

gewaarwording geskied primer in terme van B-kognisies 

- verhouding met ander persone is TI liefdevolle, simpatieke 

en hoogs etiese wyse .. 

Maslow as die eerste ondersoeker van die se lfaktua l i serings verskynse l 

het horn egter in 'n dilemma bevind. Tot nou toe was die oorg:"e:te siel-
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kundige meetinstrumente gerig op die bepaling van meting van psigo-

patologie. Verder het die wetenskap-prosedures van destyds hul nie 

geleen tot die probleem wat hy bestudeer het nie. Dus was hy in ·n 

sekere sin veral rondom die meting van selfaktualisering 'n pionier. 

Op grond van sy werk is die POI en later die POD opgestei wat letterlik 

tot honderde ondersoeke in verband met selfaktualisering aanleiding 

gegee het. 

Van die ondersoeke in verband met selfaktualisering het dan ook ondersoek 

ii\gestel na die voorkoms' van selfaktualisering by verskeie groepe 

van mense of sekere aspekte se verband met selfaktualisering. Van 

die ondersoeke het dan oor aspekte soos onder andere Zen meditasie 

(Compton & Becker, 1983; O'Conne11, 1984; Shapiro, 1978), politiek 

(Maslow, 1977 ; Woolpert, 1982), Jesus people (Stones, 1982) en die 

verhouding tussen morele ontwikkeling en selfaktualisering (Daniels, 

1984) gehandel terwyl ander ondersoeke meer toegespits was op self

aktualisering -(Buss, 1979; Phillips, Watkins & 'Nall, 1974; Rizzo 

& Vinacke, ]975). 

Soos blyk uit die tipe ondersoeke wat hedendaags uitgevoer word, het 

Maslow nie slegs 'n bydrae tot die sielkunde gelewer nie, maar 'n veld 

oopgesluit en beskikbaar gestel aan vele ander om selfs na sy dood 

nog steeds vrug te lewer in die uitbouing van die sielkunde. 

3.4 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan Maslow 'se motiveringsteorie 

en selfaktualisering nadat die verloop van die sielkunde tot en met 

die derde rigting en spesifiek die humanisme in die vorige hoofstuk 
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bespreek is. Maslow se mensbeskouing asook sy besware teen die ander 

twee hoofrigtings sluit nou aan by die van die humanisme. 

Alhoewel ander derde rigting denkers ook aandag gegee het aan selfaktua

l i sering, het geeneen so ·n vo ll ed i ge teor ie in verband met die aspek 

van selfaktualisering daargestel soos Maslow nie. Hy het ten spyte 

van struikelblokke voortgegaan met sy studie in verband met selfaktuali

sering en selfaktualiseringsmetings uitgevoer. 

Alhoewel daar ook he€1wat kritiek teen Maslow ingebring word, kan 

sy bydra tot die sielkunde nie weggeredeneer word nie. Maslow het 

'n nuwe tydvak en studiegebied in die sielkunde ingelui. 

Die res van hi erd i e werk sa l nou gewy word aan 'n ondersoek in verband 

met meer en minder geaktualiseerde studente wat deur die skrywer uitge

voer is. Die ondersoek is dus indirek ook ·n uitvloeisel van Maslow 

se bydrae tot die sielkunde. 
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HOOFSTUK 4 

METODE VAN ONDERSOEK 

4. 1 INLEIDING 

In die voorafgaande literatuuroorsig is aandag gegee aan die ontwik

kelingsfases waardeur die sielkunde as wetenskap gegaan het, die siening 

van ~elfaktualisering binne die sielkunde en ook aan enkele wyses waarop 

selfaktualisering al voorheen gemeet is. 

Soos reeds vermeld in die vorige hoofstuk, word die selfaktualiserings

eienskappe van Maslow in verskeie meetinstrumente van selfaktualisering 

as onderbou gebruik. Tog is daar tans geen inligting in die literatuur 

beskikbaar oar die moontlike aanwesigheid of afwesigheid van enige 

verskalingstendens by hierdie eienskappe nie. Die doel van hierdie 

ondersoek is dus om vas te ste l of daar 'n bepaa lde verska l i ngstendens, 

in die voorkoms van hierdie selfaktualiseringseienskappe van Maslow 

by universiteitstudente aanwesig is. 

In hierdie hoofstuk gaan dus vervolgens aandag gegee word aan die wyse 

waarop die meting in verband met die verskaling van die eienskappe, 

vir die doel van hierdie ondersoek, gedoen is. 

4.2 PROBLEEMSTELLING 

Sielkundige werke socs Carkhuff (1981) en Engler (1979) het kategoriese 

indelings van die selfaktualiseringseienskappe van MaslO\v gemaak. 

Nie een van die bogenoemde skrywers kan egter so ver die skrywer kon 



vasstel sy indeling op enige empiriese verifiering grond nie. 'n Aspek 
wat verder bydra tot die bevraa'gtekening van hierdie kategoriese indeling, 
is die feit dat die eienskapgroepering deur die twee skrywers merkbaar 
versk i 1. 

Meetinstrumente soos die Personal Orientation Iventory (POI) is grootliks 
op die vyftien selfaktualiseringseienskappe van Maslow (1954) gebaseer. 
In die itemsameste 11 i ng van die PO I is egter n i e voors i en i ng gemaak 
vir die moontlikheid dat een of meer van hierdie eienskappe swaarder 
gewig mag dra vir die ware selfaktualiseerde persoon as van die ander 
eienskappe of die omgekeerde nie. Sover die skrywer kan vasstel is 
geen ondersoek na die moontlikheid dat die eienskappe van nature nie 
dieselfde of onewe gewig dra, ingestel nie. 

Dus wi 1 dit voorkom asof, a lhoewe 1 daar a 1 hee lwat geskryf en gepraat 
is oor selfaktualisering en die eienskappe van die selfaktualiseerder, 
daar nog nie 'n poging aangewend is om vas te stel of sekere van die 
eienskappe belangriker of meer prominent as die ander eienskappe is 
nie. Daar bestaan, of so wil dit lyk, vir die skrywer tans 'n leemte 
in die kennis aangaande die verskaling van die selfaktualiseringseienskappe 
van Maslow (1954; 1970). 

Indien daar dus 'n bepaalde verskaling in die voorkoms van hierdie eien
skappe aangedui kan word, kan met groter vertroue, as wat tans die 
geval is, meetinstrumente en kategoriese indelings op grond van hierdie 
eienskappe opgestel word. Sodanige verskalingsorde al dan nie is verder, 
volgens die skrywer se mening 'n vereiste alvorens 'n werklike geldige 
en betroubare selfaktualiseringsmeetinstrument op grond van die self-

aktualiseringseienskappe van Maslow (1954; 1970) opgestel kan word. 
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Selfs al word daar geen verskalingsorde in die ondersoek gevind nie, 
kan die ondersoek nog steeds van waarde wees aangesien daar dan met 
groter sekerheid aangeneem kan word, as wat tans die geval is, dat 
die huidige aannames, naamlik dat hierdie eienskappe gelykwaardige 
gewigte verteenwoordig, korrek is. 

Tans beskik ons nie in die literatuur oor so ·n ware verskaling van 
hierdie eienskappe nie. 

Vir die doel van hierdie ondersoek sal daar dus ondersoek ingestel 
word of daar 'n bepaalde ordening in die voorkoms van die selfaktuali
seringseienskappe van Maslow (1954; 1970) by universiteitstudente 
aan die universiteit van die Oranje Vrystaat, voorkom. 

4.3 HIPOTESE 

Volgens Maslow (1962; 1970) is die selfaktualiseringseienskappe van 
gelyke waarde en sa l een eienskap dus nie oppermagtig tot ·n volgende 
eienskap wees nie. Tog kan die vraag gestel word of een of meer van 
die eienskappe nie belangriker as die ander eienskappe vir die self
geaktualiseerde persoon sal wees nie. 

Die doel van hierdie ondersoek is dus om juis hierdie vraag te beantwoord 
en gevolglik kan die volgende hipoteses gestel word naamlik: 

Hipotese l 

Daar is geen verskil in die verskaling en rangorde van die vyftien 
selfaktualiseringseienskappe by studente nie. 
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Hipotese 2 

Daar is geen rangorde verskil tussen en binne die verskillende meer 

en minder geaktualiseerde groepe by studente nie. 

4.4 BESKRYWING VAN DIE STEEKPROEF 

4.4. 1 KRITERIA VAN DIE STEEKPROEF 

Die steekproef wat vir die doel van hierdie ondersoek gebruik is, voldoen 

aan die volgende kriteria: 

4.4.2 

- Studente aan die UOVS bestaande uit 

( i) 'n Akademiese groep wat saamgestel is uit persone 

wat besig is met studie waardeur hulle in aanmerking 

sal kom vir ~ honneurs-, meesters- of doktorsgraad. 

(ii) ~ Kunsgroep wat saamgestel is uit persone wat besig 

is met~ vierde of verdere akademiese studiejaar in 

drama, kuns of musiek. 

(iii) ~ Sportgroep wat saamgestel is uit persone wat die 

UOVS tydens 1984 se Julie en/of Desember Suid-Afri

kaanse Universiteite kampioenskap verteenwoordig het 

of reeds Springbokkleure verwerf het. 

OMVANG VAN DIE STEEKPROEF 

Aan 486 studente is vraelyste uitgedeel. Die verdeling tussen die 

drie groepe was as volg: Akademie 183, Kuns 58' en Sport 245. Van 

die uitgedeelde vraelyste is 290 vraelyste terugontvang. Aangesien 

32 van hierdie voltooide vraelyste nie gebruik kon word nie omrede 

dit nie volledig voltooi is nie, laat dit ~ steekproef van 258. 
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Persentsgewys is 59, 6 7% van die u i tgedee lde vrae lyste terugont vang. 

Die finale steekproef bestaan uit 53,09% van die persone aan wie vraelyste 

uitgedee l is. 

4.4.3 DIE GROEPE 

(i) Akademiese groep 

Die volgende departemente aan die UOVS se studente wat besig 

was met studie op ·n honneurs-, meesters- of doktorsgraadvlak 

het deel uitgemaak van die akademiese groep: 

Afrikaans Nederlands 

Bedryfsekonomie 

Bedryfsielkunde 

Dierkunde 

Kommunikasiekunde 

Sielkunde 

Wiskundige statistiek 

(ii) Kunsgroep 

Die volgende departemente aan die UOVS se studente wat besig 

was met 'n vierde of verdere akademiese studiejaar het dee l 

uitgemaak van die kunsgroep: 

Beeldendekunste 

Drama 

Musiek 

(iii) Sportgroep 

Die volgende sportsoorte waarin studente aan die UOVS die UOVS 
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al verteenwoordig het by ·n Suid-Afrikaanse Universiteite 

kampioenskap of reeds Springbokkleure in verwerf het, het 

deel uitgemaak van die Sportgroep: 

Atletiek 

Duik 

Gimnastiek 

. Golf 

Hokkie 

Krieket 

Land loop 

Muurbal 

Netbal 

Onderwaterhokkie 

Pluimbal 

Rugby (ender twintig) 

Skyfskiet 

Swem 

Tafeltennis 

Tennis 

Tweekamp 

Vlugbal 

Waterpolo 

SAMESTELLING VAN DIE STEEKPROEF 

Die finale samestelling van die steekproef wat vir die doel van hierdie 
ondersoek gebruik is, word in tabel 4.4.4 weergegee. 



Tabel 4.4.4 

Samestelling van die steekproef 

Groep Terugontvang Nie bruikbaar N 

Akademie 127 17 110 
Kuns 34 02 32 
Sport 129 13 116 

Totaal 290 32 258 

Die steekproef is in meer en minder geaktualiseerde studente verdeel 

op grond van die verkree tellings op die raamwerksubskaal, vervullingsub

skaa l en totaa lskaa l van die Lewenshoudingindeks van L iebenberg ( 1978). 

Die afsnypunt in die bepaling van meer en minder geaktualiseerde studente 

het berus op die mediaanwaarde van elke skaal. So is die minder geaktua

liseerde groep saamgestel uit al die persone wat op die raamwerk-, 

vervulling- en totaalskaal ~ waarde verkry het wat minder as die mediaan

waarde van daardie betrokke skaal was. Net so is die meer geaktualiseer

des saamgestel uit al die persone wat op die raamwerk-, vervulling

en totaa lskaa l 'n waarde verkry het wat hoer as die mediaanwaarde van 

elke betrokke skaal was. Dus is persone wat ·n telling op enige skaal 

gelykstaande aan die mediaan behaal het nie opgeneem in die meer of 

minder geaktua l i seerde groep n ie. Verd er is persone wat in byvoorbee ld 

een skaal bo die mediaan en in~ ander skaal onder die mediaan ~ telling 

behaal het, ook nie opgeneem in die meer of minder geaktualiseerde 

groep nie. 

Die sameste 11 i ng van die meer en minder geaktua l i seerde studente word 

in tabel 4.4.5 weergegee. 
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Tabel 4.4.5 

Samestelling van die meer en minder geaktualiseerde 

studente-steekproef 

Groep Weggelaat Meer Minder Totaa 1 geaktualiseerd geaktualiseerd 

Akademie 31 40 39 110 

Kuns 11 13 8 32 

Sport 38 35 43 116 

Totaal 80 88 90 258 

4.4.5 RASIONAAL VAN DIE STEEKPROEFKEUSE 

Die steekproef is om verskeie redes uit studente saamgestel. Vervolgens 

sal daar aandag gegee word aan die redes. 

Daar kan met ·n groot mate van sekerheid aangeneem word dat die meeste 

van die basiese behoeftes (fisiologiese, veiligheid, affiliasie en 

erkenn i ngsbehoefte) reeds by die oorgrote meerderhe id van die studente 

genoegsaam bevredig is. Lindgren, Byrne en Petrinovich (1966) huldig 

die mening dat elke suksesvolle vlak van behoefte-bevrediging ~ toenemende 

eis aan die volwassenheid van die persoon stel. Die persoon wat nog 

besig is met die laer behoeftes beskik dus nie oor die vermoens of 

volwassenheid om met die gekompliseerde probleme en risiko van self-

aktualisering om te gaan nie. Hulle is dan ook verder van mening dat 

'n kind die fisiologiese-, veiligheids- en affiliasiebehoeftes kan bevredig 

(die fisiologiese en veiligheidsbehoefte word bykans outomaties in 

die hedendaagse samelewing bevredig) die erkenningsbehoefte kan dan 

tydens adolossensie ervaar word en aan die middel en einde van adolossen-

sie begin die selfaktualiseringbehoefte verskyn. Marso (1976)is ook va~ 
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mening dat die behoeftes op verskillende ouderdomme bevredig word. 

Die meerderheid van proefpersone, veral die honneurs-, meester- en 

doktoria le kandidate kan as 'n hoer ouderom en 'n ryper mens beskou word 

as die gemiddelde student. Maslow ( 1954) het bevind dat hoe ouer 'n 

per soon is, hoe grater is sy kanse om we l 'n geaktua 1 i seerde te wees. 

Hierdie proefpersone kan verder as ~ uitgesoekte groep beskou word 

aangesien net~ klein klompie studente besig is met nagraadse opleiding. 

Verder is dit net ·n beperkte aantal persone van die totale bevolking 

wat in elk geval verder aan ~ universiteit studeer. 

Hierdie proefpersone hoort in die vroee volwasse stadium tuis ten opsigte 

van ontwikkelingstake en ontwikkelingstadia. As na die take van hierdie 

stadium gekyk word (Van Wyk, 1983), kry ~ mens die idee dat tot voor di~ 

stadium die persoon in ~ gereedmaakproses was. Op die stadium het 

hy die basis (basiese behoeftes) en staan hy aan die voet van die lewens

berg (selfaktualisering). Dit is sy keuse om te begin klim al dan 

nie. Dus kan die persone betrokke by die steekproef as potensiele 

selfaktualiseerdes gesien word. 

Maslow self het net die top persone in die samelewing in sy steekproef 

ingesluit (Bugental, 1967; Maslow, 1970; 1973) en gevolglik word 

in die ondersoek ook net gekyk na die top uni versite itstudente en we 1 

in die akademiese-, kuns- en sportgebiede. 

4.5 MEETINSTRUMENTE 

Vir die doel van hierdie ondersoek in verband met die verskaling van 

die selfaktualiseringseienskappe van Maslow is van twee vraelyste gebruik 

gemaak naamlik: 
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- Skaal van Torgerson 

-'Lewenshoudingindeks van Liebenberg 

Vervolgens sal die twee vraelyste bespreek word. 

4.5. 1 SKAAL VAN TORGERSON (1958) 

Hierdie verskalingstegniek werk op die beginsel dat twee eienskappe 

met mekaar vergelyk word deur aan elkeen ~ telling uit honderd toe 

te ken, op voorwaarde dat die som van die twee eienskappe altyd tot 

honderd optel. Die metode staan bekend as die konstante som-metode. 

Die verski llende eienskappe word in pare opgedeel sodat elke eienskap 

met e lkeen van die ander e i enskappe af sander 1 i k in paarverband verge lyk 

kan word. Een eienskap word dus as standaard gekies en dan word elkeen 

van die oorblywende eienskappe een op 'n keer afgepaar met hierdie eienskap 

wat as standaard gekies is. As al die eienskappe met die standaardeien

skap afgepaar is, word ~ volgende eienskap as die standaard gekies 

en herhaal die proses ditself weer. 

Skematies kan die prosedure as volg voorgestel word: 

Gestel ons het vyf eienskappe naamlik A, B, C, D en E wat ons op die 

wyse wi 1 verskaa 1. Veronderstel eienskap A word as standaard gekies 

dan word e i enskap A met a 1 die and er e i enskappe af gepaar wat as vo 1 g 

voorgestel kan word. 

A met B 

A met C 

A met D 

A met E 
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Eienskap A word ,nie met homself vergelyk nie. 

Nou is al die eienskappe behalwe die een wat as standaard gekies is 

met die standaard vergelyk. 'n Volgende eienskap word nou as standaard 

gekies. Veronderstel eienskap B word as standaard geneem. Die afparings

proses word herhaal en kan as volg voorgestel word: 

B met C 

B met D 

B met E 

Eienskap B word nie met eienskap A vergelyk nie aangesien die vergelyking 

reeds plaasgevind het toe eienskap A as die standaard gekies was. 

Eienskap B word ook nie met homself vergelyk nie. 

Die proses kan nou voortgaan tot a 1 die eienskappe met mekaar vergelyk 

is. In figuur 4.5. 1 word die proses skematies voorgestel. 

A B C D E 

A met B C D E AB, AC, AD, AE 

B met C D E BC, BO, BE 

C met D E CD, CE 

D met E DE 

E met 

Figuur 4.5. 1 

Skematiese voorstelling van eienskapafparing 

Die aantal vergelykings wat verkry word deur die metode van gepaarde verge-

lyking kan dus bereken word deur gebruik te maak van die volgende naamlik: 

n(n - 1) 
2 
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waar: 

n - die aantal eienskappe is wat vergelyk word met mekaar. 

Die verge lyk i ngspaar word nou met behu l p van 'n skema ti ese ska al voor-

stelling beoordeel. Die voorstelling lyk as volg: 

Eienskap A 

, 10 1, 20 2, 30 .,., 
I I , I ,1·, 

100 q' 'fo 1.5 so ,~ ,o ~5 

Eienskap B 

Figuur 4.5.2 

Voorstelling van die eienskap-vergelykingspaar. 

Daar sa l opgemerk word dat die boonste en onderste ska le in teenoorge-

stelde rigtings loop. Die boonste ska a 1 loop van links na regs op 

tot 100 punte en die onderste skaa l van regs na links tot 100 punte. 

Die twee skale val egter presies oormekaar . Dit maak dus nie saak 

.waar die afsnymerk op die skaal aangebring word nie; die gesamentlike 

punt van die twee eienskappe sa l a ltyd 100 punte be loop. Die eienskap 

wat bo verskyn is -nie noodwendig belangriker as die eienskap wat onder 

verskyn nie. 

Die vyftien selfaktualiseringseienskappe van Maslow is vir die doel 

van hierdie ondersoek volgens hierdie verskalingsmetode van Torgerson 

verskaal. Daar is altesaam 105 gepaarde vergelykings wat deur die 

proefpersone beoordeel moes word. Die posisie van hierdie eienskap 

binne die vergelykingspaar naamlik bo of onder die getallelyne sowel 

as die volgorde waarin die pare aan die proefpersone aangebied is, 
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is deur middel van ewekansige seleksie-prosesse en tegnieke bepaal. 

Deur die metode van vergelykings is gepoog om die ordening van hierdie 

selfaktualiseringseienskappe te bepaal op grond van die proefpersone 

se mening. 

'n Kort omskrywing van die verskillende selfaktualiseringseienskappe 

is deur die skrywer self opgestel uit die werk van Maslow (1954; 1970) 

en Carkhuff (1981). Die bespreking en beskrywing van Carkhuff (1981) 

berus grootliks op die werk van Maslow (1954), maar is in meer populere 

taal geskryf. 

Die proefpersone is versoek om eers die omskrywing van die verskillende 

se lfaktua l i seringseienskappe deur te gaan a lvorens daar 'n aanvang gemaak 

word met die voltooiing van die gepaarde eienskap beoordelings. 

4.5.2 LEWENSHOUD!NGINDEKS VAN LIEBENBERG (1978) 

(a) Agtergrond 

Hierdie vraelys is ingesluit om te dien as kriteria op grond waarvan 

die proefpersone in meer en minder se lfgeak tua l i seerde persone verdee l 

kan word. 

Die Lewenshoudingindeks van L iebenberg, wat ontwikkel is uit die "Life 

regard index" van Battista en Almond (1973), kan gebruik word vir onder

soeke in verband met lewenshouding of die subjektiewe ervaring van 

die sinvolheid van die lewe (Liebenberg, 1978). 

Dit berus nie uitsluitlik op die grondslag van 'n enkele teorie nie, 
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maar op .. , gemeenskap 1 ike kern wat verteenwoord i gend van die sogenaamde 

derde rigting in die sielkunde is. Daar is vera 1 aandag gegee aan 

Victor Frankl, Abraham Maslow, Rollo May, Gordon Allport en Colin Wilson 

se werk in die opstel van die vraelys. 

As navorsingsinstrument besit die Lewenshoudingsindeks 'n hoe mate van 

betroubaarheid en ·n bevredigende mate van inhoud- en konstruk-geldig

heid (Liebenberg, 1978). 

As vraelys wat ontwikkel is vanuit die sogenaamde derde rigting en 

spesifiek die subjektiewe ervaring van sinvolheid van die lewe meet, 

kan die vraelys nuttig gebruik word as aanduider van selfaktualisering. 

(b) Beskrywing 

Die vrae lys bestaan uit 24 items. Elk van die items bestaan uit ·n 

ste 11 i ng waarvo lg ens die proefpersoon homse lf moet eva lueer op 'n vyfpunt 

skaa 1. Die onwaar posisie verteenwoordig 'n waarde van een en die waar 

posisie ·n waarde van vyf. Beide positief en negatief bewoorde stellings 

is ingesluit in die vraelys. 

en negatief bewoorde stellings. 

Daar is eweveel van hierdie positief 

Die vrae lys bestaan verder oak uit twee subska le naaml ik ·n raamwerksub

skaa 1 en 'n vervull ingsubskaa 1. Die raamwerksubskaa l poog om die vermoe 

van~ individu te meet om 

- sy lewe binne een of ander perspektief of konteks te sien 

- 'n stel lewensdoelwitte of lewensbeskouings daarvan af te 
lei 

Die vervullingsubskaal meet die mate waarin ~ individu meen dat hy 

besig is om sy raamwerk of doelwitte te vervul of die mate waarin hy 
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dit reeds gedoen het. Orie tellings kan dus verkry word, naamlik ·n 

raamwerk-, vervu 11 i ng- en lewenshoud i ng-te 11 i ng (die somtotaa l van 

eersgenoemde twee). Dus kan die Lewenshoudingindeks se twee. subska le 

gebruik word om twee afsonderlike konstrukte te meet. Elkeen van die 

subskale het ewe veel positief en negatief bewoorde stellings. Die 

aantal items in elke subskaal is ook ewe veel. Item een tot twaa lf 

vorm die raamwerksubskaal en die vervullingsubskaal word gevorm deur 

items dertien tot vier en twintig. Die twee subska le vorm saam die 

totale skaalwaarde van die vraelys. 

Die item-samestelling van die Lewenshoudingindeks van Liebenberg word 

in tabel 4.5.2 uiteengesit. 

Tabel 4.5.2 

Item-samestelling van die Lewenshoudingindeks 

Skaal Positief Negatief 
bewoorde stelling bewoorde stelling 

l 2 
Raamwerk-
subskaal 4 3 

5 6 

7 8 

10 9 

12 11 

Vervul- .13 15 
lingsub- 14 16 skaal 

18 17 

20 19 

21 22 

23 24 

(c) Nasien 

Die individu te telling is die somtotaal van die waardes wat hy omkring 

het met inagname van die negatief bewoorde items. 
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Die vrae lys is nages i en met behu lp van 'n self ontwerpte masker deur 

middel waarvan voorsiening gemaak is vir die omsetting van die negatief 

bewoorde items se waardes. Die subskale se waardes is ook apart bereken 

en aangetoon asook die totaal telling wat verkry is uit die som van 

die subskaalwaardes. 

Die verdeling van die steekproef in meer en minder geaktualiseerdes 

is op grond van die subskale- en totaaltelling van die vraelys gedoen. 

4.6 VRAELYS 

4.6. l SAMESTELLING VAN DIE VRAELYS 

Die vraelys (sien bylae) wat aan die proefpersone uitgedeel is, het 

uit die volgende onderafdelings bestaan: 

(a) Bekendstelling 

(b) Biografiese besonderhede 

(cl Aanwysings vir die beoordelingskaal van Torgerson 

(d) Omskrywing van die selfaktualiseringseienskappe 

(e) Beoordelingskaal van Torgerson (Vraelys l) 

(f) Lewenshoudingindeks-aanwysings 

(g) Lewenshoudingindeks (Vraelys 2) 

(a) Bekendstelling 

Die doel van die ondersoek is kortliks geskets. Verder is die proef

persoon verseker dat alle inligting as vertroulik beskou en gehanteer 

sal word. Die feit dat die vraelys anoniem is, is ook onder die proef

persoon se aandag gebring. 
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(bl Biografiese besonderhede 

Navraag is gedoen aangaande die volgende aspekte: 

Geslag 

Huistaal 

Ras 

Ouderdom 

Diensplig 

Studierigting 

Akademiese jare 

Historiese jare 

Woonplek 

Sportdeelname 

Verenigingsdeelname 

Leierposisies en prestasies 

Voorgenome beroep 

(c) Aanwysings vir die beoordelingskaal van Torgerson 

Die rasionaal waarvolgens hierdie vraelys voltooi behoort te word, 

is aan die proefpersone in geskrewe vorm gegee. Die aanwysings is 

ook met toepaslike verduidelikende voorbeelde toegelig. 

(dl Omskrywing van die selfaktualiseringseienskappe 

Die verskillende selfaktualiseringseienskappe is deur die skrywer self 

opgestel uit die werk van Maslow (1954; 19701 en Carkhuff (1981). 

(el Beoordelingskaal van Torgerson 



Van die proefpersoon is verwag om sy verdeling tussen die twee aangebode 

selfaktualiseringseienskappe op die skaal deur middel van ~ vertikale 

streep aan te dui. 

al 105 items gevolg. 

Dieselfde prosedure is vir die beantwoording van 

(f) Lewenshoudingindeks-aanwysings 

Die aanwysings is net so oorgeneem vanuit Liebenberg (1978) en in geskrewe 

vorm aan die proefpersone voorsien. 

(g) Lewenshoudingindeks-vraelys 

Van die proef persone is verwag om sy s i en i ng in verband met die gegewe 

stelling deur middel van die omkringing van ·n waarde aan te dui op 

die gegewe vyfpunt skaal. Die ankers van die vyfpunt skaal is: waar 

(vyf) en onwaar (een). (Sien bylae vir ·n voorbeeld van die vraelys). 

4.6.2 TYDSDUUR 

Die tyd wa t di t proefpersone geneem het om die vrae lys te vo ltoo i, 

het gevarieer tussen dertig tot sestig minute. Volgens die skrywer se 

mening kan vyf en veertig minute beskou word as die tyd wat nodig is 

om die vraelys te voltooi. 

4.7 METODE VAN DATAVERSAMELING 

Die name van alle persone wat moontlik as proefpersone kon dien, volgens 

die kriteria soos reeds vermeld, is verkry van die onderskeie departe

mente en die sportburo van die UOVS. Daar is afsprake met, die verskeie 



departementshoofde gereel. Die skrywer en die studieleier het op die 

wyse eerstens die studie bekend geste 1, tweedens die departementshoof 

se goedkeu_ring gevra dat van die departement se studente in die steekproef 

inges luit mag word en derdens vasgeste 1 met wie daar as skake lpersoon 

gese 1 s kan word en by wi e die name van moont 1 i ke proefpersone bekom 

kan word. 

In die geva 1 van die honneursstudente was die meeste dosente bereid 

om een lesuur af te staan aan die voltooiing van die vraelys. 'n Kort 

motiveringspraatjie is eers 

om die vraelys te voltooi. 

gelewer en daarna is die studente gevra 

In sekere geva 1 le kon die skrywer net die 

vraelys uitdeel en die motiveringspraatjie lewer weens die feit dat 

die dosente nie 'n lesuur kon afstaan nie. Die dosent of van die studente 

het dan onderneem om die vrae lyste in te vorder en terug te besorg 

aan die skrywer. Die samewerking was baie goed in hierdie gevalle. 

Die enkele geval waar slegs die vraelyste aan die dosent, op sy versoek, 

sander enige verdere insette van die skrywer oorhandig is, was die 

reaksie op die vraelys swak. Die departement se meester- en doktors

graad kandidate aan wie die vraelys persoonlik oorhandig is, het ook 

swak gereageer. 

Die meester-, doktorsgraad kandidate en sportgroep se adresse is of 

by die betrokke departemente of deur middel van ~ adresopvraging by 

die administrasie van die UOVS verkry. Die adresse kon in drie groepe 

verdeel word wat as volg omskryf kan word: 

(i) Koshuisstudente wat uit die aard van die saak op die kampus 

~ van die UOVS woonagtig was. 

(ii) Persone wat in die stad woonagtig was. 
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(iii) Persone wat buite die stad woonagtig was en persone waarvan 

net 'n posbus-adres beskikbaar was. 

In die geval van die koshuisstudente is die Huiskomiteelede belas met 

sport van die betrokke koshuise genader en versoek om die vraelyste 

aan die proefpersone te oorhandig en weer terug te ontvang voor 'n bepaalde 

afgespreek te datum. Die skrywer het goe i e samewerk i ng van die Hui s

komi tee- l ede gekry. 

Proefpersone wat in die stad woonagtig was, is persoonlik deur die 

skrywer genader. Die vraelys is in kort verduidelik en 'n tyd is afge-

spreek waarop dit weer gehaa 1 sa 1 word. Gewoonlik is die persone 'n 

week kans gegun. As die vraelys nie voltooi was nie, is 'n a lternatiewe 

reeling getref. Die reaksie was heel goed. 

Aan die proefpersone wat buite Bloemfontein woonagtig was en die persone 

waarvan net 'n posbus-adres beskikbaar was, is vraelyste gepos waarby 

'n gefrankeerde· koevert inges l uit is. 

vyf en twintig persent is verkry. 

4.8 METODE VAN DATAVERHERKING 

'n Terugontvangs van ongeveer 

Eerstens is die vraelys van Liebenberg naamlik die Lewenshoudingindeks 

nagesien met behulp van 'n self ontwerpte masker. Die masker is gebruik 

omrede die vraelys uit negatief en positief bewoorde items bestaan. 

Vervolgens is die biografiese inligting, die totaal- en subskaalwaardes 

van die Lewenshoudingindeks en die waardes van die honderd en vyf 

verhoudings wat verkry is van die skaal van Torgersonj gekontroleer, 
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Beskrywende statistieke is bereken en op grand van hierdie beskrywende 

statistieke is verdere verdeling en berekeninge gedoen om vas te stel 

of enige van die veranderlikes soos geslag, huistaal, ouderdom, studie

vlak, diensplig, akademiese jare of woning enige invloed op die resultate 

mag he. 

Na ondersoek na enige eksterne veranderlikes ingestel is, wat die ordening 

van die vyftien selfaktualiseringseienskappe of die verdeling van die 

groep in meer of minder geaktua l i seerde mag be inv l oed in geen sod an i ge 

aspek gevind is nie, is die ordening van die vyftien selfaktualiserings

eienskappe ondersoek deur middel van die verwerking van die gegewens 

wat verkry is volgens die Torgerson skaal. 

Die gegewens wat op die skaal van Torgerson verkry is, is as volg verwerk: 

Die metode van gepaarde vergelyking lewer honderd en vyf onafhanklike 

waargenome ratios. Uit die honderd en vyf· ratios word die skaalwaarde 

van elke eienskap bereken. Die gemiddelde aantal punte uit 'n honderd 

punte wa t aan e i enskap k toegeken is wanneer e ienskap k met e i enskap 

j afgepaar word, word as volg bereken: 

l N 
V .k = N EP .k J i_,, J 

(j, k l, 2, 3, ......... ,n; j # k} 

waar: - gemiddelde aantal punte uit ~ 100 punte, wat aan eien-

skap k toegeken word as dit vergelyk word met eienskap j. 

Lpjk - aantal punte uit 100, wat deur proefpersoon aan eienskap 

k toegeken is; waar eienskap k vergelyk is met eienskap j 

N - aantal proefpersone 

n aantal eienskappe 
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Die waardes van V jk kan in 'n matriks geskryf word. In die nayorsingsopset 

kan die matriks voorgestel word soos in tabel 4.8. 1 

Tabel 4.8. l 

Matriks V 

2 3 15 

v l. l Vl. 2 Vl. 3 ------- Vl. 15 

2 V2. 1 - V2. 15 

3 V3. 1 - - - - - - - V3. 15 
I 

I I 

15 · Vl5. 1 - - - - - - - - - - - Vl5. 15 

In hierdie Matriks V kan v2• 1 as volg verstaan word: v2. 1 dien as aan

duiding van die gemiddelde aantal punte wat toegeken is aan eienskap 

een wanneer eienskap een met eienskap twee afgepaar word. 

Matriks U word nou opgestel uit die gegewens van Matriks V. Eers word 

die log-waardes van die gegewens van Matriks V bereken soos voorgestel 

in tabel 4.8.2. 



2 
I 

I 

14 

15 

log V2. l 
I 

I 

log vl4. l 

log Vis. l 
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Tabel 4.8.2 

Matriks log V 

2 - -

log v , 1. 2 

I 

I 

log vl4.2 

log vl5.2 

- - 14 

log vl.14 

log v , 2. 14 

I 

I 

I 

-log v,5.14 

15 

log v,. 15 

log v2. 15 
I 

log vl4. 15 

Hierna word Matriks U opgestel nadat die volgende berekeninge eers 

uitgevoer is. 

Matriks U vir hierdie navorsingsopset kan soos in tabel 4.8.3 voorgestel 

word. 
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Tabel 4.8.3 

Matriks U 

15 

0,000 u,. 15 = log v,. 15 - log vl5. l 

2 u2. l log ~2. l - v,.2 

I I 

I I 
15 u,5. l log v,5. l - log vl. 15 ~ - - - - -0,000 

Die verskillende kolomme word nou opgetel om die waarde vanE U'jk 

te verkry. 

Hierna word die kolomtotaal { iJ U'jk) deur die aantal eienskappe gedeel. 

Dus 

Die!} U' jk waardes tel in ryverband op na nul en dus kan dit as toets 
n 

dien vir die korrektheid van die bewerkings. 

'TI u I jk 
Dan word die antilog-waarde van n bereken om S'k se waarde 

te bepaal. Hierdie waarde {S'k) is die geskatte rangorde-waarde van 

die spesifieke eienskap. Die eienskappe kan nou op grand van die S'k

waarde in~ rangorde verwerk word. 

Die volledige matriks U word in tabel 4.8.4 voorgestel 
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Tabel 4.8.4 

Matriks U;LI U' jk en S'k 

l - - - - - - - - - - - - 15 

O,?OO - - - - Ul. 15 = log v,. 15 - log v,5. l 
I I 

I 
I 

I 

I I 

I I 
I I 

I 
I 

I 
I I 

I I 

I I 
I 

15 u,5. 1 = log v15 . 1 - log v1• 15 - - - 0,000 

:!! U'jk 

EU'jk 
n 

. S' 
k 

{Verwerk uit Torgerson, 1958) 

Sodanige ordening van die selfaktualiseringseienskappe volgens die 

Torgerson skaal is verkry vir 

{i) die totale steekproef 

{ii) die meer geaktualiseerde groep 

(iii) die minder geaktualiseerde groep 

(iv) die meer geaktualiseerde akademiese groep 

(v) die minder geaktualiseerde akademiese groep 

(vi) die meer geaktualiseerde kunsgroep 

(vii) die minder geaktualiseerde kunsgroep 

(viii) die meer geaktualiseerde sportgroep 

(ix) die minder geaktuai see~~9 sportgroep 



Die ordening van die eienskappe is gedoen op grond van die S'k-waarde van 
elke eienskap. 

Hierdie S'k-waardes, wat verkry is deur die verwerking van die data volgens 
die bewerkings van Torgerson soos vroeer in hierdie hoofstuk uiteengesit, 
is verkry met behulp van die rekenaar. 

Die ordening wat so verkry is, is grafies voorgestel in die vorm van 
grafieke. Die grafiese voorstelling is deur die skrywer gekies omrede 
daar volgens die Torgerson metode rangordes toegeken kan word op grond 
van die S'k-waardes; maar aangesien n rangorde n ordinale meting is en 
daar dus meer inligting verlore gaan in die aanbieding van ordinale 
voorstellings as interval voorstellings, is die grafiese (interval) 
voorstelling verkies. Interpretasie sal dus op grond van die grafiese 
voorstelling van die ordening geskied. Al die verkree ordeninge kan 
egter nie gebruik word nie, aangesien die aantal proefpersone in van 
die groepe nie genoegsaam was om sinvolle interpretasies op grond van 
die gegewens te maak nie. Verder kan al die ordeninge ook nie sender 
meer met mekaar vergelyk word nie weens inherente verskille. 

4.9 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan die metode waarvolgens die 
ondersoek na die verskaling van die selfaktualiseringseienskappe uitgevoer 
is. In die volgende hoofstuk sal die klem gele word op die resultate 
wat verkry is vanuit die ondersoek, wat hierbo beskryf is. 

/ 
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HOOFSTUK 5 

RESULTATE EN BESPREKING 

5. l INLEIDING 

In die voorafgaande hoofstukke is aandag gegee aan die terme selfaktua

lisering sowel as aan die sielkundige klimaat waarin die selfaktualise

ringsgedagte ditself tuis voel. 

Die vorige hoofstuk het spesifiek gehandel oor die metode wat gebruik 

is in hierdie ondersoek na die verska ling van die vyftien selfaktua

liseringseienskappe van Maslow. Vervolgens sal daar nou aandag gegee 

word aan die vermelding en bespreking van die resultate soos verkry 

uit die ondersoek. 

In hierdie hoofstuk sal die volgende aspekte vermeld word en aandag 

gegee word aan die 

- beskrywende statistiek van die steekproef 

- verdere verdelings voortvloeiend uit die beskrywende statistiek 

- die selfaktualiseringseienskap-ordening 

Die beskrywende statistiek van die steekproef sal nou vermeld word. 

5.2 BESKRYWENDE STATISTIEK VAN DIE STEEKPROEF 

Die steekproef is alreeds 

van ~ volledige prentjie 

steekproef hier vermeld. 

beskryf in hoofstuk vier, maar ter wille 

word die beskrywende statistieke van die 

Die volledige beskrywende statistieke dra 

verder daartoe by dat aspekte van hierdie studie met gemak deur ander 
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herhaa l, gekontro leer of getoets kan word deur 'n soortge lyke steekproef 

saam te ste l. Vergelyking met ander soortgelyke studies word ook 

op die wyse vergemaklik. 

Die beskrywende statistieke sal so-ver moontlik in tabelvorm aangebied 

1,ord. 

5.2. 1 TOTALE STEEKPROEF 

Soos reeds in hoof stuk vi er aangetoon is, bestaan die steekproef u it 

tweehonderd ag en vyftig persone. Die steekproef is onder verdeel 

in drie groepe naamlik akademie, kuns en sport. Die meeste persone 

naam 1 i k honderd· en sest i en het in die sportgroep geva l teenoor die 

akademiesegroep wat bestaan het uit honderd en tien en die kunsgroep 

van twee en dertig persone. In tabelvorm kan die steekproef dus deur 

middel van frekwensies en persentasies soos in tabel 5.2. l voorgestel 

word. 

Tabel 5.2. l 

Verdeling van die proefpersone in akademie-, kuns- en 

sportgroepe 

Aanta l proefpersone 

Akademie 110 
(42,64) x 

Kuns 32 
(12,40) 

x 

Sport 116 x 
(44, 96) 

Totaal 258 

xVerteenwoordig die persentasie in die kolom 



5.2.2 GESLAG 

Die verdeling van die proefpersone ten opsigte van geslag blyk redelik 
gelyk tussen die akademiese en sportgroep te wees. -In beide hierdie 
twee groepe is daar ongeveer nege persent meer mans as dames. In 
die kunsgroep soos te wagte, 

se getalle bykans vier maal. 

oortref die dames se getalle die mans 

Wat die tot a le aanta 1 mans en dames 
bet ref, is die verde 1 i ng abso 1 uut ge lyk met hon de rd nege en twi nt i g 
in elke geslagskategorie. Die verdeling van die proefpersone op grond 
van geslag word in tabel 5.2.2 voorgestel. 

Tabel 5.2.2 

Verdeling van die proefpersone op grond van geslag. 

Akademie Kuns Sport Totaal 

Man 1 ik 60 6 63 129 
(54,55) ( 18, 75) (54,31) 

Vroulik 50 26 53 129 
(45,45) (81,25) (45,69) 

Totaa 1 110 32 116 258 

5.2.3 HUISTAAL 

Die verdeling van die proefpersone ten opsigte van huistaal blyk oor-
wegend in die guns van Afrikaans te wees. In totaal was ongeveer 
twaalf persent van die steekproef nie Afrikaanssprekend nie. Hierdie 
oorwig in die rigting van Afrikaans as huistaal het in al drie groepe 
( akademi e, k uns en sport) voorgekom. Die verde ling van die proef persone 

op grond van huistaal word in tabel 5.2.3 vermeld. 
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Tabel 5.2.3 

Verdeling van die proefpersone op grond van huistaal. 

Akademie Kuns Sport Totaal 

Afrikaans 101 27 99 227 
(91,82) (84,38) (85,34) 

Engels 5 2 11 18 
(4,55) (6,25) (9,48) 

Ander 4 3 6 13 
(3,64) (9,38) (5, 17) 

Totaa 1 110 32 116 258 

5.2.4 OUDERDOM. 

Dit wil voorkom of die akademiese groep die hoogste gemiddelde ouderdom 

het gevolg deur die kuns- en sportgroepe. Die kunsgroep se gemiddelde 

ouderdom is weer hoer as die van die sportgroep. Die gemiddelde ouderdom 

en standaardafwyking van die groepe word in tabel 5.2.4 aangebied. 

Tabel 5.2.4 

Rekenkundige gemiddelde en standaardafwyking van die 

ouderdom van die groepe 

Rekenkundige Standaardafwyking Gemiddelde 

Akademie 26,355 7, 158 
Kuns 23,788 4,052 
Sport 21,391 3,412 
Totaal 23,814 5,859 
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5.2.5 STUDIEVLAK 

Die verdeling van die proefpersone volgens die vlak van studie dui 

daarop dat die akademiese groep op~ ho~r vlak as die kunsgroep verkeer 

ten opsigte van studievlak en dat die kunsgroep weer~ ho~r vlak beklee 

as die sportgroep. Die verskynse l is te wagte in die lig van die 

steekproefkriteria. 

Die verdeling van die proefpersone volgens die vlak van studie word 

in tabel 5.2.5 voorgestel. 

Tabel 5.2.5 

Verdeling van die proefpersone volgens die vlak van studie 

Akademie Kuns Sport Totaal 

Onbekend 0 0 l l 
(0,86) 

Vcorgraads 0 19 102 121 
(59,38) (87,93) 

Honneursgraad 58 7 12 77 
(52,73) (21,88) (10,34) 

Magistergraad 40 5 l 46 
(36,36) (15,63) (0,86) 

Doktorsgraad 12 l 0 13 
(10,91) (3,-13) 

· Totaa l 110 32 116 258 

5.2.6 DIENSPLIG 

Dit blyk dat in die akademiese groep meer mans wel hulle diensplig 

verrig het as diegene wat nag nie hulle diensplig verrig het nie. 

In die sportgroep is die tend ens egter omgekeer, dus het meer mans 

nag nie diensplig verrig nie as die wat wel al diensplig verrig het. 

In die kunsgroep het al die mans alreeds diensplig verrig. Geen dame 
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in die steekproef het diensplig verrig nie. Die verdeling van die 

proefpersone volgens diensplig word in tabel 5.2.6 vermeld. 

Tabel 5.2.6 

Verdeling van proefpersone volgens diensplig verrig 

Akademie Kuns Sport Totaal 

Manlik wel 
diensplig verrig 33 5 19 57 

(30,00) (15,63) (16,38) 
Nie diensplig 
verrig 22 0 43 65 

(20,00) (37,07) 

Vroulik wel 
diensplig verrig 0 0 0 0 

Nie diensplig 
verrig 54 27 53 134 

(49,09) (84,38) (45,69) 

Onbekend l 0 l 2 
(0,91) (0,86) 

Totaal 110 32 116 258 

5.2.7 AKADEMIESE JARE 

Uit die verdeling van die steekproef ten opsigte van die aantal studie-

jare suksesvol voltooi, wi l dit voorkom of die akademiese groep die 

hoogste gemiddelde jare toon gevolg deur die kunsgroep, en met die 

sportgroep met die laagste gemiddelde in akademiese jare. Hierdie 

verde ling is te wagte as die kriteria waarvolgens die steekproewe 

saamgeste l is, in gedagte gehou word. H ierd i e verde ling kom dus ooreen 

met die verdeling wat ten opsigte van studievlak gevind is. Die gemid

delde akademiese jare en standaardafwyking van die groepe word in 

tabel 5.2.7 verme,ci. 
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Tabel 5.2.7 

Rekenkundige gemiddelde en standaardafwyking 

ten opsigte van akademiese jare. 

Rekenkundige 
gemiddelde Standaardafwyking 

Akademie 5,436 2,321 

Kuns 3,788 1,596 
Sport 3,026 1,448 
Totaal 4, 151 2, 196 

WONING 

Uit die verdeling van die proefpersone blyk dit dat bykans vier keer 

meer vari' die persone wat tot die akademiese groep behoort in die stad 

_woonagtig is, terwyl die verdel ing in die kuns- en sportgroep meer 

eweredig versprei is tussen koshuis en stad. Die verdeling van die 

proefpersone op grond van woning word in tabel 5.2.8 weergegee. 

Tabel 5.2.8 

Verdeling van die proefpersone op grond van woning. 

Akademie Kuns Sport Totaal 

Onbekend l l 0 2 
(0, 91) (3, 13) 

Koshuis 18 13 59 90 
(16,36) (40,63) (50,86) 

Stad 91 18 57 166 
(82,73) (56,25) (49, 14) 

Totaal 110 32 116 258 



5.3 VERDERE VERDELINGS VOORTVLOEIEND UIT DIE BESKRYWENDE STATISTIEKE 

Die verdere verdelings van die beskrywende statistiek is gedoen om 

vas te ste 1 of aspek te soos ges 1 ag, di ensp 1 i g, ensovoorts 'n moont like 

invloed kan of mag uitoefen op van die verkree resultate. 

Eerstens is aandag gegee aan die Lewenshoudingindeks van L iebenberg 

aanges i en die sub- en totaa l ska al gebrui k word om die steekproef in 

meer en minder geaktualiseerde persone te verdeel. Die verdeling 

word in hoof stuk vi er bespreek. Aanges i en die totaa 1 ska al saamgeste l 

is uit twee subskale naamlik die raamwerk- en vervullingsubskaal, 

word daar ook aan hierdie twee subskale aandag gegee. 

Hierdie totaal- en subskale word verder ook vergelyk met ander verander

likes om vas te stel of enige van die veranderlikes dalk ·n invloed 

op die resultate mag uitoefen. 

5.3. l KORRELASIE VAN DIE LEWENSHOUDINGINDEKS-SKALE 

Die Pearson korrelasie kwosientwaarde tussen die raamwerk- en vervul

lingssubskale beloop 0,6752 (p ~ ,01). Hieruit kan afgelei word dat 

die twee subskale afsonderlike konstrukte meet en, soos voorgestel 

in die metode-hoofstuk, afsonderlik gebruik kan word. 

5.3.2 GESLAG VAN PROEFPERSONE IN VERGELYKING MET SUB- EN TOTAALSKAAL 

VAN DIE LEWENSHOUDINGINDEKS. 

Die rekenkundige gemiddelde en standaardafwyking van die sub- en totaal-
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skale van die Lewenshoudingindeks word in tabel 5.3.2 voorgestel. 

Raarn-.erk-
subskaa 1 

Vervul-
lingsub-
skaal 

Totaal-
skaal 

Tabel 5.3.2 

Rekenkundige gemiddelde en standaardafwyking van die sub~ 

en totaalskale van die Lewenshoudingindeks. 

Rekenkundige S tandaarda fwyk i ng Grade Jv1aksi-
gemiddelde t- van ITUTI 

afsonder- totaal afsonder- totaal waarde vrjleid telling 

lik lik 

f'1anlik 50,3178 50, 163 7,Cf.',7 6,759 0,37 256 60 
Vroulik 50,0078 6,460 

f'1an lik 48,7752 49,031 7,050 6,946 --0,27 256 60 
Vroulik 49,0233 7,529 

f'1an 1 ik 99,0310 13,053 

Vroulik 104,79&l 99, 174 63,722 12,534 -1,01 256 120 

Uit tabel 5.3.2 blyk dit dat die gemiddelde prestasie wat op die skale 

van die Lewenshoudingindeks, met in agname van die maksimum telling 

en standaardafwyking verkry is relatief hoog is. 

Geen bedui dende versk i 11 e kon dus gev ind word in die dri e ska le ten 

opsigte van geslag nie. 

5.3.3 DIENSPLIG VERRIG AL DAN NIE DEUR DIE PROEFPERSONE IN VERGELYKING 

MET SUB- EN TOTAALSKALE VAN DIE LEWENSHOUDINGINDEKS. 

Geen dame, wat deel gevorm het van die steekproef, het wel diensplig 

verrig nie. Gevolglik sal slegs met die manlike proefpersone verdere 

ontleding gedoen word. 
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Tabel 5.3.3 

Manlike proefpersone wat reeds diensplig verrig het of neg nie diensplig 

verrig het nie se rekenkundige gemiddelde en standaardafwyking van 

die sub- en totaalskale van die Lewenshoudingindeks. 

Gemid- Standaard t- Grade 

delde afwyking waarde van 
vryheid 

Raamwerk- wel diens-
subskaal pl ig verrig 51,6071 7,426 

geen diens- 1,31 118 

plig verrig 49,9375 6,541 

Vervul- wel diens-
ling sub- plig verrig 49, 1964 7, 172 
skaal geen diens- 0, 16 118 

plig verrig 49,0000 6,568 

Totaal- wel diens-
skaal plig verrig 100 ,6964 13,642 

geen diens- 0,77 118 

plig verrig 98,9063 11,901 

Geen beduidende verskille kon dus gevind word in die drie skale ten 

opsigte van diensplig verrig of neg nie verrig nie by die manlike 

populasie van die proefpersone. 

5.3.4 SAMEVATTING 

Die interpertasje van die data word dus nie befovloed deur verander-

likes socs geslag en diensplig verrig nie. 

5.4 DIE SELFAKTUALISERINGSEIENSKAP ORDENING 

Die ordening van hierdie eienskappe is verkry deur gebru·;k te maak 
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van die verskaling- en verwerkingsmetode van Torgerson (1958). 

Vervolgens sal die eindwaarde volgens die bewerking van Torgerson naamlik 

die sk-waardes gegee word in tabelvorm asook die rangordewaarde wat op 

grand van die sk-waarde toegeken word. 

Alhoewel al die verkree sk-waardes asook die rangordes wel vir alle groepe 

vermeld word, -sal slegs grafiese voorstellings van die gegewens gemaak word 

wat gebruik kan word vir interprestasie doeleindes. 

Om die vermelding van die waardes van die vyftien eienskappe in tabel- en 

figuurvorm te vergemaklik, word aan elk van die eiensl<appe 'n letter van 

die alfabet toegeken soos voorgestel in tabel 5.4 

Tabel 5.4 

Simbooltoekenning aan die selfaktualiseringseienskappe. 

S imboo 1 Selfaktualiseringseienskap 

A Akkurate realiteitspersepsie 

B Humor 

c Demokratiese karakterstruktuur 

0 Etiese bewustheid 

E Lewensdoel 

F Selfstandigheid 

G Spontaniteit 

H Weer stand teen gekultiveerdheid 

I Outonomie 

J Voordurende varse waardering 

K Interpersoonlike verhoudings -
L Aanvaarding 

M Kruinervaring 

N Kreatiwiteit 

0 Sosiale betrokkenheid 
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Die volgende groepe se selfgeaktualiseerde ordening word in sk-waarde en 

rangordewaarde vermeld. 

- totale groep 

- minder geaktualiseerde totale groep 

- meer geaktualiseerde totale groep 

- minder geaktualiseerde akademie-, kuns- en sportgroep 

- meer geaktualiseerde akademie-, kuns- en sportgroep 

Graf i ese voorste 11 i ngs word s legs van die vo lgende groepe se orden i ng 

van die selfaktualiseringseienskappe gemaak aangesien daar in die 

gevalle genoegsame aantal persone in elk van hierdie groepe ingesluit 

word om sinvolle interpretasies op grand van die verskalings af te 

lei. 

Tota le groep (N= 258) 

Minder geaktualiseerde totale groep (N=90) 

Minder geaktualiseerde akademiese groep (N= 39) 

Minder geaktualiseerde sportgroep (N=43) 

Meer geaktualiseerde totale groep (N=88) 

Meer geaktualiseerde akademiese groep (N=40) 

Meer geaktualiseerde sportgroep (N=35) 

Dus is ·die kunsgroep se meer en minder geaktua l i seerde orden i ng n ie 

in grafiese vorm vermeld nie aangesien die aantal gevalle waaruit 

elkeen van hierdie groepe bestaan, te klein is om op grand van die 

groep se ordening enige geldige afleidings te maak. 

As gevolg van die inherente verskille tussen die akademiese en sport

groepe (soos die gemiddelde ouderdom, akademiese opleiding, en so 

meer) kan die twee groepe n i e sander meer met mekaar verge lyk word 
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nie. Indien die inherente verski lle in gedagte gehou word en met 

groot oms i gt i ghe id te werk gegaan word, kan die meer geak tua 1 i seerde 

sport- en akademiese groepe asook die minder geaktualiseerde sport

en akademiese groepe wel gebruik word inn poging om n algemene tendens 

by die meer en minder geaktua l i seerde groepe aan te toon. Die meer 

en minder geaktualiseerde persone van die akademiese groep kan wel 

met mekaar vergelyk word, asook die meer en minder geaktualiseerde 

persone van die sportgroep. 

Die meer en minder geaktua 1 i seerde tot a le groepe kan soos in die geva 1 

van die sport- en akademiese groepe hi erbo met mekaar verge lyk word 

asook gebruik word in 'n poging om ·n a lgemene tendens by die meer en 

minder geaktualiseerde groepe aan te toon. 

Samevattend kan die volgende meer en minder geaktualiseerde groepe 

dus met mekaar vergelyk word: 

- minder geaktua 1 i seerde akademi e met meer geak tua 1 i seerde akademi ese 

groep 

- minder geaktualiseerde sport- met meer geaktualiseerde sportgroep 

- minder geaktualiseerde totale groep met die meer geaktualiseerde 

totale groep 

en kan die volgende meer geaktualiseerde groepe gebruik word in n 

poging om n a lgemene tendens by meer geaktua liseerde groepe aan te 

toon: 

- meer geaktualiseerde akademiese groep 

- meer geaktualiseerde sportgroep 

- meer geaktualiseerde totale groep 

terwyl die volgende minder geaktualiseerde groep gebruik kan word 

in 'n pog i ng om ·n a lgemene tendens by minder geak tua 1 i seerde groepe 
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aan te toon: 

- minder geaktualiseerde akademiese groep 

- minder geaktualiseerde sportgroep 

- minder geaktualiseerde totale groep 

Die interpretasie van die verkree data sal nou aan die hand van hierdie 

bree kategoriee geskied naamlik 

- vergelyking van die meer en minder geaktualiseerdes binne dieselfde 

groep 

- tendens by minder geaktualiseerde groepe 

- tendens by meer geaktualiseerde groepe 

Daar sa 1 nou aandag gegee word aan die verme ld i ng van die ordeni ng 

van die selfaktualiseringseienskappe in tabel- en grafiekvorm. 

Eerstens word gekyk na die ordening van die totaalgroep. 

Eerstens sal die-sk-waarde en die daaruit afgeleide rangorde in tabelvorm 

verme ld word gevo lg deur 'n grafiese voorste 11 ing van hierdie rangordes 

en dan die interpretasie vanuit die grafiese voorstelling vir die 

bovermelde groepe. 

5.4. l TOTALE GROEP (N 258) 
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Tabel 5.4.1 

Die vyftien selfaktualiseringseienskappe se Sk-waarde 

en rangorde van die totale groep 

\-waarde Rangorde 

Akkurate realiteitspersepsie A -0,001544 11 
Humor B -0,000578 8 
Demokratiese karakterstruktuur c -0,000572 7 
Etiese bewustheid D -0,000354 6 
Lewensdoel E -0,002034 14 
Selfstandigheid F -0,003642 15 
Spontaniteit G -0,001301 10 
Weerstand teen gekultiveerdheid H +0,006464 l 
Outonomie I -0,000320 5 
Voortdurende varse waardering J +0,000538 4 
lnterpersoonlike verhoudings K -0,001602 12 
Aanvaarding L -0,000952 9 
Kruinervaring M +0,005221 2 
Kreat iwite it N -0,001611 13 
Sosiale betrokkendheid 0 +0,002286 3 
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Die gegewens van tabel 5.4.1 kan grafies voorgestel word en wel in 

figuur 5.4. 1 
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Selfaktualiseringseienskappe 

Figuur 5.4. 1 

Grafiese voorstelling van die totale groep se ordening 

van die vyftien selfaktualiseringseienskappe 

Volgens die grafiese voorstelling blyk dit dat die totale groep van 

mening is dat weerstand teen gekultiveerdheid, kruinervarings en sosiale 

betrokkendheid die drie belangrikste eienskappe is. Selfstandigheid, 
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lewensdoel en kreatiwiteit word weer as die drie minste belangrike 

eienskappe gereken volgens die mening van die totale steekproef. 

Daar moet egter onthou word dat die proefpersone gevra is om die vyftien 

eienskappe in rangorde te p laas en dus was hul le geforseer om sekere 

eienskappe bo ander te kies. Gevolglik dui ·n rangorde van byvoorbeeld 

vyftien nie noodwendig daarop dat die eienskap ongewens is nie, maar 

eerder dat die eienskap in vergelyking met die ander eienskappe deur 

die proefpersone slegs as van minder belang beskou word. 

5.4.2 MINDER EN MEER GEAKTUALISEERDE GROEPE 

Die minder geaktualiseerde groep word gevorm deur die persone wat 

op a 1 die ska 1 e ( raamwerksubskaa 1, vervu 11 i ngsubskaa 1 en totaa 1 ska a 1 

van die Lewenshoudingindeks) ~ telling verkry het wat onder die mediaan 

van e lke skaa 1 va 1. Net so is die meer geaktua 1 i seerde groep gevorm 

deur die persone wat op al drie die skale bo die mediaan van elke 

skaal ~ telling verwerf het. 
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5.4.3 MINDER GEAKTUALJSEERDE GROEP (N 90) 

Tabel 5.4.3 

Die vyftien selfaktualiseringseienskappe se Sk-waarde 

en rangorde van die minder geaktualiseerde totale groep. 

\-waarde Rangorde 

Akkurate realiteitspersepsie A -0,000975 9 

Humor B -0,001466 12 

Demokratiese karakterstruktuur c -0,001109 10 

Etiese bewustheid D +0,000131 5 

Lewensdoel E -0,000791 7 

Se lfstandigheid F -0,002111 15 

Spontan ite it G -0,001872 14 

Weerstand teen gekultiveerdheid H +0,005483 1 

Outonomie I +0,001831 3 

Voortdurende varse waardering J -0,000325 6 

Interpersoonlike verhoudings K -0,001586 13 

Aanvaarding L -0,000940 8 

Kruinervaring M +0,004337 2 

Kreatiwiteit N -0,001211 11 

Sosiale betrokkenheid 0 +0,000603 4 

Hierdie gegewens van tabel 5.4.3 kan grafies voorgestel word soos 

in figuur 5.4.2. 



5.4.4 MEER GEAKTUALISEERDE GROEP (N 88) 

Tabel 5.4.4 

Die vyftien selfaktualiseringseienskappe se Sk-waarde 
en rangorde van die meer geaktualiseerde totale groep. 

\-waarde Rangorde 

Akkurate realiteitspersepsie A -0,002084 12 
Humor B +0,000815 5 
Demokratiese karakterstruktuur c -0,000236 6 
Etiese bewustheid D -0,000339 7 
Lewensdoel E -0,003224 14 
Selfstandigheid F -0,004743 15 
Spontan ite it G -0,001013 8 
Weerstand teen gekultiveerdheid H +0,007136 l 
Outonomie I -0,001730 11 
Voortdurende varse waardering J +0,001064 4 
Interpersoonlike verhoudings K -0,001727 10 
Aanvaarding L -0,001174 9 
Kruinervaring M +0,006079 2 
Kreatiwiteit N -0,002407 13 
Sosiale betrokkenheid 0 +0,003584 3 

Die gegewens van tabel 5.4.4 word grafies voorgestel in figuur 5.4.2 
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Minder geaktualiseerde totale groep 

Meer geaktualiseerde totale groep 
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Selfaktualiseringseienskappe 

F iguur 5.4.2 

Grafiese voorstelling van die meer en minder 

geaktualiseerde totale groep se ordening van die vyftien 

selfaktualiseringseienskappe 

Die minder geaktualiseerde totale groep beskou weerstand tot gekultiveerd-
heid,. kruinervarings en outonomie as die drie mees be langrike eien-



skappe. Die 

geaktualiseerde 
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drie minste belangrike eienskappe volgens die minder 

totale groep blyk selfstandigheid, spontaniteit en 

interpersoonlike verhoudings te wees. 

Volgens die grafiese voorstelling blyk dit dat die meer geaktualiseerde 

totale groep weerstand tot gekultiveerdheid, kruinervarings en sosiale 

betrokkenheid as die drie belangrikste eienskappe beskou. Selfstandig

heid, lewensdoel en kreatiwiteit word as die drie minste belangrike 

eienskappe gereken volgens die meer geaktualiseerde totale groep. 

Die twee groepe ken aan selfstandigheid, weerstand teen gekultiveerdheid 

asook kruinervarings dieselfde rangorde toe. Aan selfstandigheid 

word die vyftiende rangorde-posisie toegeken en dus beskou beide groepe 

dit as die minste belangrike eienskap van die vyftien gegewe eienskappe. 

Hier teenoor word. die eerste rangordeposisie aan weerstand teen gekulti

veerdheid toegeken en beskou beide die groepe dit dus as die belangrik

ste van die vyftien eienskappe. Kruinervarings bek lee in beide groepe 

se ordening die tweede rangordeposisie. 

Hierdie drie genoemde eienskappe kan dus beskou word as swak onderskei

ders tussen die meer en minder geaktualiseerde studente in hierdie 

ondersoek. 

As twee eienskappe merkbaar van mekaar verskil ten opsigte van die 

rangorde-pos is i e wat die meer en minder geak tua l i seerde groep daaraan 

toegeken het, kan dit as 'n onderskeider dien tussen meer en minder 

geaktualiseerdes. Vir die doel van hierdie ondersoek is ·n verskil 

van meer as drie rangorde-posisies as i merkbare verskil beskou. 

Onderske iers tussen meer en minder geaktua l i seerdes b lyk dus vo lgens 
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die ordening van die meer en minder geaktualiseerde groepe, die volgende 

te wees. (Die verskil in rangorde-posisies word tussen hakies aangetoon.) 

- Humor ( 7) 

- Demokratiese karakterstruktuur (4) 

- Lewensdoel (7) 

- Spontaniteit (6) 

- Outonomie (8) 

As gevolg van die feit dat die proefpersone die vyftien eienskappe 

in. rangorde moes plaas, was hulle geforseer om sekere eienskappe bo 

ander te kies. Gevolglik dui ·n rangorde van vyftien dus nie daarop 

dat die eienskap ongewens is nie, maar eerder dat die eienskap deur 

die proefpersone slegs as minder belangrik beskou word as die ander 

veertien eienskappe. 

Ve le f aktore mag in ·n mi ndere of meerdere mate 'n ro l spee l in die 

spesifieke ordeningspatroon. Vir die doel van hierdie ondersoek sal 

die klem eerder geplaas word op die identifiseringseienskappe wat 

moontlik as onderskeiers tussen die groepe <lien of ooreenkomste tussen 

groepe wat dui op eienskappe wat moont l ik nie as onderskeiers gebruik 

kan word nie. Die identifisering van onderskeiers op grond van die 

rangorde-posisie van die eienskappe sal pas by die verkennende aard 

van die ondersoek. 



5.4.5 SAMESTELLING VAN DIE MINDER GEAKTUALISEERDE GROEP UIT AKADEMIE 
(N = 39), KUNS (N = 8) EN SPORT (N = 43). 

Tabel 5.4.5 

Die vyftien .selfaktualiseringseienskappe se Sk-waarde 
en rangorde van die minder geaktualiseerde akademiese-, 

kuns- en sportgroepe 

Akademie Kuns Sport 

\-waarde Rang- \-waarde Rang- \-waarde orde orde 

Akkurate 
realiteitspersepsie A -0,002023 15 +0,003477 4 -0,000848 
Humor B -0,000594 8 -0,002955 15 -0,001965 
Demokratiese karak-
terstruktuur c -0,000828 9 +0,000042 6 -0,001789 
Etiese bewustheid D -0,000302 6 -0,000937 8 +0,000720 
Lewensdoel E -0,000218 5 -0,001655 9 -0,001114 
Selfstandigheid F -0,000347 7 -0,000789 7 -0,003985 
Spontan iteit G -0,000858 11 -0,002392 12 -0,002483 
Weerstand teen 
gekultiveerdheid H +0,005116 1 +0,006746 1 +0,005599 
Outonomie I +0,001813 3 +0,004368 2 +0,001365 
Voortdurende 
varse waardering J -0,001793 14 -0,001857 10 +0,001291 
Interpersoonlike 
verhoudings K -0,001083 12 -0,002952 14 -0,001806 
Aanvaarding L -0,000852 10 -0,002237 11 -0,000769 
Kruinervaring M +0,002886 2 +0,003552 3 +0,005804 
Kreatiwiteit N -0,001743 13 -0,002676 13 -0,000513 
Sosiale betrok-
kenheid 0 +0,000823 4 +0,000266 5 +0,000494 

Rang-
orde 

9 
13 

11 

5 
10 

15 

14 

2 

3 

4 

12 

8 
1 

7 

6 

Die gegewens van tabel 5.4.5 kan in kombinasie met tabel 5.4.6 se gegewens in 
grafiese vorm voorgestel word soos in figuur 5.4.3 en figuur 5.4.4. 
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5.4.6 SAMESTELLING VAN DIE MEER GEAKTUALISEERDE GROEP UIT AKADEMIE 

(N = 40), KUNS (N = 13) EN SPORT (N = 35). 

Tabel 5.4.6 

Die vyftien selfaktualiseringseienskappe se Sk-waarde en 

rangorde van die meer geaktualiseerde akademiese-, 

kuns- en sportgroepe 

Akademie Kuns Sport 

\- Rang- \- Rang- \-
waarde orde waarde orde waarde 

Akkurate 
realiteitspersepsie A -0,002498 11 -0,000287 8 -0,002305 
Humor B +0,003365 4 -0,000729 9 -0,001534 
Demokratiese karak-
terstuktuur c -0,001159 8 +0,001612 4 +0,000026 
Etiese bewustheid D +O ,000118 7 +0,002394 3 -0,002028 
Lewensdoel E -0,004575 15 +0,001330 6 -0,003479 
Selfstandigheid F -0,004073 14 -0,002019 11 -0,006524 
Spontaniteit G +0,000630 6 -0,004194 14 -0,001782 
Weerstand teen 
gekultiveerdheid H +0,006565 1 +0,006121 2 +0,008227 
Outonomie I -0,002900 12 -0,001068 10 -0,000675 
Voortdurende 
varse waardering J +0,001082 5 -0,002955 13 +0,002527 
Interpersoonlike 
verhoudings K -0,001219 9 -0,002023 12 -0,002132 
Aanvaarding L -0,003218 13 +0,001472 5 +0,000197 
Kruinervaring M +0,005589 2 -0,000103 7 +0,009093 
Kreatiwiteit N -0,001627 10 -0,006019 15 -0,001825 
Sosiale betrokken-
heid 0 +0,003919 3 +0,006469 1 +0,002214 

Rang-
orde 

13 

8 

6 
11 
14 
15 
9 

2 
7 

3 

12 

5 
l 

10 

4 

Die gegewens van tabel 5.4.6 kan in kombinasie met tabel 5.4.5 se gegewens 

in grafiese vorm voorgestel word soos in figuur 5.4.3 en figuur 5.4.4 
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Akademies minder geaktualiseer 

Akademies meer geaktualiseer 
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Selfaktualiseringseienskappe 

Figuur 5.4.3 

Grafiese voorstelling van die akademiese meer en minder 

geaktualiseerde groep se ordening van die vyftien 

selfaktualiseringseienskappe 
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- - - Sport minder geaktualiseerd 

-- Sport meer geaktualiseerd 
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Selfaktualiseringseienskappe 

Figuur 5.4.4 

Grafiese voorstelling van die sport meer en minder 

geaktualiseerde groep se ordening van die vyftien self-

aktualiseringseienskappe 

5.4.7 AKADEMIE MEER EN MINDER GEAKTUALISEEROE GROEP 

Die minder geaktualiseerde akademiese groep beskou weerstand teen gekulti-

veerdheid, kruinervarings en outonomie as die belangrikste eienskappe. 
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Die minder geaktua 1 i seerde akademi ese groep is verder van men i ng dat 

akkurate rea 1 i teitspersepsie, voortdurende varse waardering en kreat iwi

teit die drie minste belangrike eienskappe is. Volgens die grafiese 

voorste 11 ing beskou die meer geaktua 1 i seerde akademiese groep weer stand 

teen gekultiveerdheid, kruinervarings en sosiale betrokkenheid as die 

drie belangrikste eienskappe. Die meer geaktualiseerde akademiese 

groep vermeld lewensdoel, selfstandigheid en aanvaarding as die drie 

minste belangrike eienskappe. 

Die twee groepe ken albei aan weerstand teen gekultiveerdheid TI rangorde 

van een toe en aan kruinervaring TI rangorde van twee. Dus wi 1 dit 

voorkom of beide groep~ die eienskappe as die mees en tweede belangrik-

ste eienskap beskou. Aangesien die twee groepe naamlik meer en minder 

geaktualiseerd is ten opsigte van akademie is die twee eienskappe dus 

swak onderskeiers van meer of minder geaktualiseerdheid by die studente 

ten opsigte van akademie in hierdie ondersoek. 

Die volgende eienskappe blyk egter onderskeiers tussen die meer en 

minder geaktualiseerdes ten opsigte van akademie te wees. Die verskil 

in rangorde-posisies word tussen hakies aangedui. 

- Akkurate realiteitspersepsie (4) 

- Humor (4) 

- Lewensdoel (10) 

- Selfstandigheid (7) 

- Spontaniteit (5) 

Outonomie (9) 

- Voortdurende varse waardering (9) 
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5.4.8 SPORT MEER EN MINDER GEAKTUALISEERDE GROEP 

Volgens die grafiese voorstelling blyk dit dat die minder geaktualiseerde 

sportgroep kru i nervar i ngs, weer stand teen geku lt iveerdhe id en outonomi e 

as die belangrikste eienskappe beskou teenoor selfstandigheid, spontani

teit en humor wat as die drie minste belangrike eienskappe beskou word. 

Die meer geaktualiseerde sportgroep beskou kruinervarings, weerstand 

teen gekultiveerdheid en voordurende varse waardering as die drie belang

rikste eienskappe. Selfstandigheid, lewensdoel en akkurate realiteits

persepsie word weer as die drie minste belangrike eienskappe beskou. 

Hierdie twee groepe ken beide dieselfde rangorde-posisie toe aan self

standigheid (vyftiende), weerstand teen gekultiveerdheid (tweede), 

interpersoonlike verhoudings (twaalfde) en kruinervarings (eerste). 

Gevolglik blyk dit dat die vier eienskappe nie onderskei tussen die 

meer en minder geaktualiseerde persone in die sportgroep van hierdie 

ondersoek nie. 

In die ordening van die meer en minder geaktualiseerde persone in die 

sportgroep toon die volgende eienskappe ~ verskil van meer as drie 

rangorde-posisies aan en kan dus as onderskeiers tussen die meer en 

minder geaktualiseerdheid ten opsigte van sport gebruik word. Die 

verskil in rangorde-posisies word tussen hakies vermeld. 

- Akkurate realiteitspersepsie (4) 

- Humor (5) 

- Demokratiese karakterstruktuur (5) 

- Etiese bewustheid (6) 

- Lewensdoel (4) 

- Spontaniteit (5) 

- Outonomie (4) 

Die resultate van die meer en minder geaktualiseerde groepe gaan nou 

saamgevat en geintegreer word. 
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5.4.9 SAMEVATTING TEN OPSIGTE VAN DIE VERGELYKING VAN DIE MEER 

EN MINDER GEAKTUALISEERDES BINNE DIESELFDE GROEP 

By beide akademiese-, sport- en die totaalgroep, het die meer en die 

minder geaktualiseerdes aan weerstand teen gekultiveerdheid asook kruin

ervarings dieselfde rangorde toegeken. Selfstandigheid is in die 

minder en meer geaktualiseerde totale groep asook in die meer en minder 

geaktua l i seerde sportgroep ewe be langr i k deur die proefpersone beskou. 

Gevolglik wil dit dus voorkom of 

- Weerstand teen gekultiveerdheid 

- Kruinervaring 

nie goeie onderskeidende eienskappe tussen meer en minder geaktualiseerde 

studente is nie. 

As gekyk word na onderskeiders tussen meer en minder geaktua l i seerde 

studente wil dit voorkom of 

- Humor 

- Lewensdoel 

- Spontan i te it 

- Outonomie 

en dalk 

- Demokratiese karakterstuktuur 

- Akkurate realiteitspersepsie 

as onderskei ers tussen meer en minder geaktua l i seerde studente gebruik 

kan word. 

Weerstand teen gekultiveerdheid asook kruinervarings het beide in die 

ordening 'n rangorde van een of twee gekry en word dus deur die studente 
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as die twee belangrikste eienskappe beskou, ongeag of die studente meer 

of minder geaktualiseerd is. 

Die volgende eienskappe, wat moontlike onderskeiers kan wees, is deurgaans 

deur die meer geaktualiseerdes as van ~ belangriker aard beskou as 

wat die minder geaktualiseerde studente dit beskou het. 

- Humor 

- Spontaniteit 

- Demokratiese karakterstruktuur 

Die eienskappe wat deurgaans van ·n minder belangrike aard by die meer 

geaktualiseerde as die minder geaktualiseerde studente was, is: 

- Lewensdoel 

- Outonomie 

Die verskyning van lewensdoel as een van die minder beoordeelde eienskappe 

deur die meer geaktua l i seerdes, laat bes l is 'n wenkbrou l i g. Daar moet 

egter onthou word dat die meer en minder geaktualiseerdes geskei is 

op grond van Liebenberg se lewenshoudingindeks wat onder andere lewensdoel 

meet. Dus wi l d it voorkom of die meer geaktua 1 i seerdes we l deeg 1 i k 

'n lewensdoel het en ook vervul volgens die lewenshoudingindeks, maar 

dat 'n lewensdoe l nie by meer geaktua 1 iseerdes sterk op die voorgrond 

is nie omrede dit reeds gedeeltelik vervul is. By die minder geaktuali

seerdes word lewensdoel moontlik as 'n sterk behoefte ervaar weens die 

tekort daaraan. 

Daar sal nou aandag gegee word aan tendense wat mag blyk uit die meer 

en minder geaktualiseerde groepe, 
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5.4. 10 TENDENS BY DIE MINDER GEAKTUALISEERDE GROEPE 

In die minder geaktualiseerde groepe kan die volgende tendense aangetoon 

word ten opsigte van die ordening van die selfaktualiseringseienskappe: 

- Weerstand teen gekultiveerdheid en kruinervarings beklee 

die eerste of twee de rangorde-pos is i e in die versk i llende 

minder geaktualiseerde ordenings 

Outonomi e bek lee deurgaans 'n derde rangorde-pos is i e in 

die verskillende minder geaktualiseerde ordenings. 

Etiese bewustheid se rangorde-posisie varieer tussen 'n 

vyfde en sesde posisie in die verskillende minder geaktua

liseerde ordenings. 

- Interpersoonlike verhoudings het 'n rangorde-posisie verwerf 

wat tussen die twaalfde en dertiende posisie varieer in 

die verskillende minder geaktualiseerde ordenings. 

Bogenoemde is die belangrikste van die tendense wat verkry is uit hierdie 

ondersoek en vir die doel van hierdie werk, sal daarmee volstaan word. 

5.4. 11 TENDENS BY DIE MEER GEAKTUALISEERDE GROEPE 

By die meer geak tua 1 i seerde groepe kan die vo lgende tendense aangetoon 

word ten opsigte van die ordening van die selfaktualiseringseienskappe. 

- Weerstand teen gekultiveerdheid en kruinervarings beklee 

die eerste en tweede rangorde-pos is i e in die versk i llende 

meer geaktualiseerde ordenings. 

- Sosia le betrokkenheid bek lee die derde of vierde rangorde

posisie in die verski llende ordeninge van die meer geaktua

liseerde groepe. 
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- Lewensdoel en selfstandigheid 

vyftiende rangorde-posisie in 

ordening. 

beklee die veertiende of 

die meer geaktualiseerde 

Bogenoemde is die belangrikste van die tendense soos gevind in hierdie 

ondersoek en vir die doel van hierdie werk, sal dus daarmee volstaan 

word. 

In die voorafgaande gedeelte is die verskillende ordeninge van meer 

en minder geaktua 1 i seerdes met mekaar verge lyk en die verkree resultate 

bespreek. Uit hierdie bespreking kan die volgende samevatting gemaak 

word. 

5.5 SAMEVATTING VAN DIE RESULTATE 

Die volgende hoofpunte kan uitgelug word uit die resultate van hierdie 

ondersoek. 

- Daar is geen universele gelykheid tussen die vyftien self

aktualiseringseienskappe gevind nie wat daarop dui dat 

sekere eienskappe wel belangriker is as ander eienskappe 

vir die persone wat, vir die doel van hierdie ondersoek, 

gebruik is. 

- Weerstand teen gekultiveerdheid en kruinervarings blyk 

nie goeie onderskeiers tussen meer en minder geaktualiseerde 

studente te wees nie. 

- Humor, 

tiese 

lewensdoe 1, spontaniteit, outonomie en da lk demokra

karakterstruktuur en akkurate realiteitspersepsie 

kan dien as moont 1 ike onderskei ers tussen meer en minder 

geaktualiseerde studente. 



203 

- Humor, spontaniteit en 

as onderskei ers tussen 

studente, word deurgaans 

demokratiese karakterstruktuur, 

meer en minder geaktua l i seerde 

as belangriker beskou deur die 

meer geaktualiseerdes as die minder geaktualiseerdes. 

- Lewensdoel en outonomie, as onderskeiders tussen meer en 

minder geaktua liseerde studente, word deurgaans as van 

minder belang beskou deur die meer geaktualiseerdes as 

die minder geaktualiseerdes. 

- Akkurate realiteitspersepsie vertoon geen tendens om meer 

of minder belangrik te wees vir die meer of minder geaktuali

seerde studente nie. 

- Weerstand teen gekultiveerdheid en kruinervarings beklee 

die eerste en twee rangorde-posisie in die meer geaktualiseer

de ordening. 

- Sosiale betrokkenheid beklee die derde of vierde rangorde

posisie in die meer geaktualiseerde ordeninge. 

- Lewensdoel en selfstandigheid 

vyftiende rangorde-posisie in 

ordening. 

beklee die veertiende of 

die meer geaktua l i seerde 

- Weerstand teen gekultiveerdheid en kruinervarings beklee 

die eerste of tweede rangorde-posisie in die minder geaktua-

liseerde ordening. 

Outonomie beklee die derde rangorde-posisie in die minder 

geaktualiseerde ordening. 

- Etiese bewustheid beklee die vyfde of sesde rangorde-posisie 

in die minder geaktualiseerde ordening. 
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- Interpersoonlike verhouding beklee die twaalfde of dertiende 

rangorde-posisie in die minder geaktualiseerde ordening. 

Hierdie resultate gee aanleiding daartoe dat enkele gevolgtrekkings 

gemaak kan word. 

5.6 GEVOLGTREKKING 

Gevolglik blyk dit uit die verkree resultate van hierdie ondersoek 

dat daar wel 'n verskil in belangrikheid van die meer en minder geaktua

liseerde student se beskouing ten opsigte van die vyftien selfaktuali

seringseienskappe bestaan. 

Verder is daar goeie en swak onderskei ers aangetoon wat help met die 

onderskeid tussen die vyftien selfaktualiseringseienskappe ten opsigte 

van meer en minder geaktualiseerdheid. 

Sek ere e ienskappe toon ook 'n def in it iewe tendens ten ops igte van die 

rangorde wat die eienskap in die meer of minder geaktualiseerde ordening 

verteenwoordig. 

Uit die gevolgtrekking blyk dit dus dat beide hipotese soos gestel 

in die metode hoofstuk skynbaar nie aanvaar kan word nie, aangesien 

daar tog verskille in die rangordening van die vyftien selfaktualiserings

eienskappe, soos georden deur studente, gevind word. 

Hierdie ondersoek is egter net nog een van die vele ondersoeke in verband 

met selfaktualisering. Tog hoop die skrywer dat die ondersoek mag 

lei na nog vele nuwe ondersoeke en daarom wil die skrywer enkele aanbe

velings in verband met nuwe ondersoeke doen. 



205 

5.7 AANBEVELINGS 

Die skrywer wil graag die volgende aanbevelings maak voortspruitend 

uit hierdie ondersoek: 

- dat sodanige ondersoek herhaal behoort te word om die verkree 

resu ltate op 'n soortge lyke popu las i e te kontro leer 

- dat soortge lyke ondersoeke gedoen behoort te word op ander 

populasies om vas te stel of die verkree resultate veral

gemeen kan word. 

- dat ondersoek ingestel word en moontlike verklarings gebied 

word vir die verkree ordening van die selfaktualiserings

eienskappe ten opsigte van verski l le sowel as ooreenkomste 

tussen meer en minder geaktualiseerde studente. 
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HOOFSTUK 6 

OPSOMMING 

Die primere doel van hierdie werk was om ondersoek in te stel na die 

verskaling van die vyftien selfa.ktualiseringseienskappe van Maslow 

by meer en minder geaktualiseerde studente. 

Vraelyste is gebruik as ondersoek- en metingstegniek. Van die vierhonderd 

ses en tagt i g vrae lyste wat ui tgedee l is, is tweehonderd en neent ig 

terugontvang en kon tweehonderd ag en vyftig gebruik word in die ondersoek. 

Die studente aan wi e vrae lyste u itgedee l is, is u it dri e groepe gek i es 

naamlik akademie, kuns en sport. Die studente is met behulp van L ieben

berg se lewenshoud i ng i ndeks as meer of minder geak tua l i see rd verdee l. 

Aanges ien daar in sekere van die verde lings te min persone teenwoord i g 

was om sinvolle afleidings te maak, is slegs aandag gegee aan die volgende 

groepe se ordening van die vyftien selfaktualiseringseienskappe. 

Totale groep 

Meer geaktualiseerde totale groep 

Meer geaktualiseerde akademiese groep 

Meer geaktualiseerde sportgroep 

Minder geaktualiseerde totale groep 

Minder geaktualiseerde akademiese groep 

Minder geaktualiseerde sportgroep 

Vanuit die ordening van die vyftien selfgeaktualiseerde eienskappe, 

met behulp van Torgerson se metode, van die bogenoemde groepe, is die 
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volgende resultate verkry 

- dat daar wel ~ verskil in die belangrikheid van die verskil

lende selfaktualiseringseienskappe vir die studente as 

~ totale groep voorkom. 

- Weerstand teen gekultiveerdheid asook kruinervarings blyk 

nie goeie onderskeiers tussen die meer en minder geaktuali

seerde studente te wees nie. 

- Humor, 

tiese 

lewensdoel, spontaniteit, outonomie en dalk demokra

karakterstruktuur en akkurate realiteitspersepsie 

kan moontlik dien as onderskeiers tussen meer en minder 

geaktualiseerde studente. Humor, spontan i te it en demokra-

tiese karakterstruktuur word deur die meer geaktua liseerdes 

as belangriker beskou as wat die minder geaktualiseerdes 

dit beskou terwyl die minder geaktualiseerdes lewensdoel 

en outonomie weer as belangriker beskou as wat die meer 

geaktualiseerdes dit beskou het. 

- Weerstand teen gekultiveerdheid, kruinervaring, outonomie, 

etiese bewustheid en interpersoonlike verhoudings toon 

'n ooreenkoms ten opsigte van die rangorde-posisie wat die 

eienskappe in die verskillende minder geaktualiseerde orde

ninge beklee. 

- Weerstand teen gekultiveerdheid, kruinervaring, sosiale 

betrokkenheid, lewensdoel en selfstandigheid toon ~ ooreenkoms 

ten opsigte van die rangorde-posisies wat die eienskappe 

in die verskillende meer geaktualiseerde ordeninge beklee. 

Gevolglik blyk dit uit die resultate dat daar wel, ten spyte van sekere 

ooreenkomste, ~ verskil in die belangrikheid van die vyftien selfaktuali-
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seringseienskappe in beide die meer sowel as die minder geaktualiseerde 

studente se ordening voorkom. As gevo lg van hierdie ooreenkomste en 

verskille binne die ordeninge blyk dit dat sekere eienskappe dus nie 

goeie onderskeiers is nie, terwyl ander weer moontlik goeie onder

skeiers is. Spesifieke tendens is ook gevind in die meer en minder 

geaktualisering-ordeninge. 
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BYLAAG 

VRAELYS 



Geagte Medestudent, 

Meegaande vraelys vorm ·n kernelement van die skripsie waarmee ek tans 

besig is. Die skripsie is een van die voorwaardes waaraan ek moet 

voldoen alvorens ek die M.A.-graad in Voorligtingsielkunde aan die 

Universiteit van Oranje Vrystaat kan verwerf. 

Graag vra ek u heelhartige samewerking. Die vraelys is anoniem en 

enige inligting wat u mag verstrek, sal as vertroulik beskou en hanteer 

word. 

By voorbaat dank 

G.J. LE R. ROSSOUW 

Voorligtingsielkundige (intern) 
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(Merk met X waar van toepassing) 

Manlik 

Geslag 
Vroulik 
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Engels 
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Ouderdom 

Diensplig voltooi: ~ 

Studierigting bv. B.A., B.Sc., B.Comm. 

Akademiese jare 

Historiese jare 

Woning: I Koshui s/Stad l 
Sportsoorte waaraan deelgeneem en vlak waarop deelgeneem word (bv. 
koshuis lste span,· universiteit, SAU, provinsie, nasionaal): 

Verenigings waaraan u behoort en die posisie wat u daarin beklee: 

Leierposisies en prestasies: 



VRAEL YS 1 

BEOORDELING VAN DIE NEIGING TOT SELFAKTUALISERING 

Lees asseblief die onderstaande aanwysings aandagtig deur alvorens 

u die vraelys beantwoord. 

(a) Deur middel van hierdie vraelys word daar gepoog om die self

aktualiseringsneiging by persone te verskaal. Die uitgangspunt 

is dat mense vanwee bepaalde, kenmerkende inwendige en/of 

uitwend i ge faktore soos byvoorbee ld humor, outonomi e, sponta

n iteit, kreatiwiteit ensovoorts in ~ mindere of meerdere 

mate neig tot selfaktualisering. 

(bl Ten einde die neiging tot selfaktualisering te verskaal, 

word die eienskappe van selfaktualiseerdes telkens paarsgewys 

teenoor mekaar gestel. 

VOORBEELD 

Selfaktualiseringseienskap A 

0 25 50 75 100 

100 75 50 25 0 

Selfaktualiseringseienskap B 

(c) U word versoek om telkens 100 punte tussen elke paar self-

aktualiseringseienskappe wat so teenoor mekaar gestel word, 

te verdeel. 

VOORBEELD 

Indien u besluit om 83 punte aan eienskap A en 17 punte aan eienskap B toe 

te ken, sal u verdeling soos volg daar uitsien: 

Eiensk3.? A 

1:J 20 30 40 so 60 7:J 90 90 100 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 :) 

Eiensk!!.;, B 17 
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In die onderhewige geval sou u dus van mening gewees het 

dat die selfaktualiseringsneigings van eienskap A min of 

meer vyf keer groter is as die van eienskap B, gevolglik 

het u 'n afsnymerk gemaak (dit is 'n streep wat van bo na onder 

dwarsoor die selfaktualiseringsskaal loop) sodat daar 83 

punte aan eienskap A toegeken word op die boonste skaa 1 en 

17 punte aan eienskap B toegeken word op die onderste skaa l. 

(d) U sal merk dat die boonste en onderste skale in teenoorgestelde 

rigtings oploop; die boonste skaal loop van links na regs 

op tot by 100 punte; en die onderste ska a 1 van regs na links 

tot by 100 punte. Die twee skale val egter presies oormekaar, 

gevolglik sal 'n afsnymerk by punt 83 op die boonste skaal, 

terselftertyd punt 17 op die onderste skaal aandui. Dit 

maak dus nie saak waar die afsnymerk op die selfaktualiserings-

ei enskap aangebr i ng word n i e; die gesament 1 ike punte-toewy-

sing aan elke twee selfaktualiseringstipes sal altyd 100 

punte beloop. 

(e) U word vriendelik versoek om u punte-toewysings bo- en onderaan 

die afsnymerk neer te skryf. As u na die bostaande voorbeeld 

kyk, sal u merk dat die 83 punte vir selfaktualiseringseien-

skap A bo-aan, en die 17 punte vir selfaktualiseringseien

skap B, onderaan die afsnymerk neergeskryf is. 

(f) U aandag word verder daarop gevestig dat die selfaktuali-

seringswaarde van die eienskap wat bo verskyn, nie noodwendig 

groter sa l wees as die van die eienskap wat onder verskyn 

nie. 

10 

100 

?J 

VOORBEELD 

Eienskap C 

w ~ ~ w w m w w ~ 

m ro w w ~ ~ w ~ o 
Eienskap D 
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In hierdie geval het die beoordelaar gemeen dat die self

aktualiseringswaarde van eienskap D nege keer grater is as 

die selfaktualiseringswaarde van eienskap C, gevolglik het 

hy 90 punte aan Q en 10 punte aan C toegewys. 

(g) Hieronder word daar 'n kart omskrywing gegee van die verskillende 

basiese selfaktualiseringseienskap waarvan u die selfaktuali

ser i ngswaarde moet beoordee 1. Ind i en d it u tydens die beoor

de ling miskien ontgaan watter begripbetekenis daar aan i 

bepaalde eienskap geheg word, sal dit waardeer word as u 

die omskrywing raadpleeg en herlees. 

(h) Verder word u vriendelik versoek om die beoordelings opeen-

volgend af te handel. U moet asseblief nie terugblaai na 

daardie pare wat alreeds afgehandel is nie. 

(i) Werk asseblief redelik flink en vinnig en moenie te lank 

huiwer alvorens u 'n afsnymerk aanbring nie: U eerste gedagte 

is die regte gedagte. 

(j) Sorg asseblief dat u die hele vraelys deurwerk tot op die 

laaste bladsy. 

(kl BAIE, BAIE DANKIE VIR U VRIENDELIKHEID. DIT WORD BAIE HOOG 

OP PRYS GESTEL! 

(1) VRAELYS 

In hierdie vraelys word die betrokke selfaktualiseringseien

skap soos volg omskryf: 

AANVAARDING 

Gebrek aan onnodige skuld, skaamte, droewigheid, verdedigings of angs. 

Hulle aanvaar hulself en eie menslike natuur gelate met al die tekort

komings, teenstrydighede in vergelyking met die ideale beeld sander 
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gevoelens van ware besorgdheid, teleurstelling, klagtes of sonder om 

baie oor die saak te dink. Hul ervaar die swakhede, oortredings, ontrou

baarhede en die verkeerde van die menslike natuur in 'n onbevraagtekende 

gees soos wat hulle ook die karaktertrekke van die natuur aanvaar -

kla nie omdat water nat is nie. (Hul kyk na hulself en ander onkrities 

en neem waar sonder argumente of eise dat dit anders moet wees. Hul 

sien mensivees soos dit is en nie soos hulle dit verkies nie. Hulle 

voel nie skuldig oor menswees nie, maar wel skuldig as daar 'n teenstry

digheid tussen wat kan wees en wat is, bestaan). 

AKKURATE REALITEITSPERSEPSIE 

Effektiewe en korrekte onderskeiding en waarneming van ander persone, 

dinge en gebeure. Hy leef in die ware wereld en word dus nie verwar 

deur die mensgemaakte massas van konsepte, abstraksies, verwagtings, 

gelO\ve en stereotipes nie. Sy voorspellings vir die toekoms is meer 

d ikwe ls korrek. Hy neem verbergde en teenstryd i ge rea 1 i teite mak l ik 

en korrek waar. Hy neem waar wat daar is en sy waarneming word nie 

deur ander veranderlikes beinvloed nie. Die onbekende hou vir horn 

geen bedreiging of ongemak in nie. 

DEMOKRATIESE KARAKTER-STRUKTUUR 

Ne i g om vr i ende l ik of ten mi nste verdraagsaam teenoor alma l te wees. 

Verder leer hy van enigeen wat iets het om horn te leer ongeag watter 

ander karaktertrekke die onderrigter het. In die situasie is die persoon 

ten vo lle bewus van hoe min hy weet in verge lyk i ng met hoevee l hy kan 

weet en hoeveel ander weet. Hy diskrimineer nie ten opsigte van ras, 

naam, familie, ouderdom, roem of rang nie. Hy is ·n demokratiese persoon 

in die diepste betekenis van die woord. 



ETIESE BEWUSTHEID 

Die persoon het definitiewe morele standaarde en sterk etiese sienings 

en dus bestaan daar n ie chaos, verwarr i ng, teenstryd i ghede of konfl i k 

in die persoon se siening van wat reg of verkeerd is nie. Sy idees 

van wat reg en verkeerd is, is d ikwe 1 s onkonvens ionee 1. Hy onderske i 

duidelik tussen doel en uitkoms. In die algemeen is hy eerder gefokus 

op die uitkoms en die doel is ondergeskik aan sy oogmerke. 

HUMOR 

Humor is 'n filosofie. Dit behels die draaksteek met die mens in die 

a lgemeen sonder die bedoe 1 i ng om i emand seer te maak. Daar is 'n bood

skap - ~ funksie buiten die lag wat dit uitlok. Die humor in die situasie 

word gesien. (Humor is 'n nadenkende en fi losofiese entiteit wat eerder 

'n glimlag as 'n lag ontlok. Dit is nie woordspeling, grappe, pittige 

opmerk ings, k leurryke teenantwoorde en korswe 1 van die a lgemene soort 

nie. Daar word nie gelag vir vyandige humor ( laat ander lag deur mense 

seer te maak) meerderwaardige humor ( lag vir iemand anders se minder

waardigheid) of outoritere rebelse humor (die nie-snaakse, vuil grap.)) 

INTERPERSOONLIKE VERHOUDINGS 

Diep, deeg 1 i ke en beteken i svo lle i nterpersoon 1 i ke verhoud i ngs met and er 

volwassenes. Daar is~ hoi mate van seleksie met wie verhoudings aange

gaan word en dus is die vriendekring klein. 

KREATIWITE IT 

Nie die spesifieke kreatiewe talent soos ~ Mozaft nie, maar eerder 

die na'iewe en algemene kreatiwiteit van 'n nie-bedorwe kind - 'n vars 

na·iewe direkte beskouing van die lewe. (Die kreatiwiteit kom nie na 



vore in die vorm van die skryf van boeke, komposisies van musiek of 

die daarstel van kunswerke nie, maar eerder meer nederige vorms soos 

byvoorbeeld studie, 

en kinderopvoeding. 

sport, verhoudings, huishouding, sandtekening, 

Kreatiwiteit word in enige aktiwiteit uitgedruk 

dus kan daar kreatiewe skoenmakers of timmermanne of klerke wees). 

KRUINERVARINGS 

Emosies word soms sterk genoeg ervaar om as kruinervarings of mistiek-

ervarings beskryf te word. 

horison wat oopgegaan het. 

Die ervarings word beskryf as 'n grenslose 

'n Gevoel van gelyktydige kragtigheid en 

ook meer hulpeloosheid wat ooit vantevore ervaar is. Die ervaring 

veroorsaak 'n gevoe l van groot est et i ese, vervoer i ng, wonder en eerbi ed, 

verlies in tyd en plek met laastens die oortuiging dat iets uiters 

belangrik en waardevol plaasgevind het sodat die persoon in ~ mate 

opgewek en versterk word in sy daaglikse lewe deur sulke ervarings. 

Die ervaring moet geskei word van enige teologiese of bonatuurlike 

tipe, aangesien die ervarings in 'n verminderde graad van intensiteit 

as bogenoemde· kan voorkom. In die ervaring is daar 'n intensifisering 

van die verlies van die self soos byvoorbeeld 'n intensiewe konsentrasie, 

se l fverget i ng en intense gen i et i ng van mus i ek of kuns. Ervaar iets 

wat byna perfeksie bereik het. Sulke ervarings word in vaagweg gemeen

skaplike terme as die mistieke ervarings wat skrywers oor skryf ervaar. 

LEWENSDOEL 

As die persoon uitgevind het waarvoor hy die mees geskikste is en dit 

beoefen, kan hy homself nie voorstel hoe hy sou gewees het as hy dit 

nie doen nie - dit sal net nie hy wees nie. Hy fokus op probleme of 

take buite homself. Hy het 'n doel in die lewe om te vervul, 'n probleem 

buite homself wat sy energie in diens neem. Die take wat hy doen, 
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is nie noodwendig take wat hy sou kies of verkies nie, maar is dikwels 

take wat hy voel sy verantwoordelikheid is. In die algemeen is die 

take onselfsugtig en eerder bedag op ander se welstand. 

OUTONOMIE 

Dit is wanneer die persoon onafhanklik van sy fisiese en sosiale omge

wi ng is. Hy is eerder afhank 1 ik van sy e i e ontwi kke ling en voortdurende 

groei van sy eie potensialiteit en latente bronne. (Onafhanklikheid 

van die omgewing beteken ·n relatiewe stabi lite it wat aanslae van buite 

kan weerstaan. Die persoon kan ~ relatiewe kalmte en gelukkigheid 

behou in die mi dde 1 van omstand ighede wat ander selfs tot se lfmoord 

sal dryf. Hy is sterk genoeg om onafhanklik te wees van die goeie 

opinie van ander of selfs van sy eie toegeneentheid). 

SELFSTANDIGHEID 

~ Gesonde selfsugtigheid, groat selfrespek en teensin om opofferings 

te maak sander 'n goeie rede. Kan ·n al leen loper wees sander skade en 

ongemak vir self en met~ grater voorkeur vir alleenheid en privaatheid. 

Bly maklik afsydig, gereserveerd, onversteurd, kalm en bedaard. Bly 

by eie interpretasie van 'n situasie eerder as om op ander se gevoel 

en denke oar die aangeleentheid te steun. Die persoon se objektiewe 

selfstandigheid word maklik deur ander as koudheid, snobisme, gebrek

kige gevoel, onvriendelikheid of vyandigheid interpreteer. 

SOSIALE BETROKKENHEID 

~ Diepe gevoel van identifikasie, simpatie en toegeneentheid teenoor 

die mens in die algemeen. As gevolg van bogenoemde het hy 'n ware 

behoefte, begeerte en strewe om die mens like ras te help. (Hy voe l 

onderliggende verwantskap met sy medemens (gemeenskapsgevoel)). 
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SPONTANITEIT 

Spontan i te it kom na vore in eksterne gedrag, inner like lewe, gedagte 

en impulse wat onkonvensioneel en natuurlik is. Gedrag word gekenmerk 

deur eenvoud, vryheid, natuurlikheid en die gebrek aan kunsmatigheid, 

onnatuurlikheid ter wille van effek of ooreising vir indruk. (Bewuste

like pogings word aangewend om konvensioneel te wees, dit wil se vrywillig 

en deur beplanning. Etiese kodes is eerder relatief, outonomies en 

individueel as konvensioneel. Soms word oneties opgetree deurdat konven

sionele wette verbreek word as die situasie dit vereis. As daar eties 

en konvens ionee l opgetree word, is d it omdat die per soon n i e by ·n be l ang

rike saak betrokke is nie, nie ander mense wi l seermaak nie of ander 

in verleentheid wil bring deur anders - oneties/konvensioneel - op 

te tree n ie). 

VOORDURENDE VARSE WAARDERING 

Die vermoe om iets weer en weer, keer op keer, te waardeer, vars en 

na'ief, die basiese dinge van die lewe met ontsag, plesier, verwondering 

en selfs vervoering, hoe afgesaag die ervaring ook al vir die ander 

geword het byvoorbeeld sonsondergang, blomme of hy bly oortuig van 

sy gelukkige huwelik dertig jaar na sy troue. Die waardering kom nie 

klokslag na vore nie, maar eerder per geleentheid as voortdurend. 

Dit kom egter tydens die mees onverwagse oomb l ikke voor. Die persoon 

mag die tiende keer 'n toneel sien en daar 'n sterk herhaling van dieselfde 

gevoel en reaksie van mooie, skone en opgewondenheid ervaar soos toe 

hy dit die eerse keer beleef het. Wat as mooi ervaar word, verskil 

van persoon tot persoon. Estetiese inspirasie en krag word verkry 

vanuit die basiese ervarings van die lewe en dieselfde ervaring sal 

nie verkry word deur na 'n nagklub te gaan, 'n klomp geld te kry of 'n 



goeie tyd by 'n party te he nie. 

WEERSTAND TEEN GEKULTIVEERDHEID 

Die persoon kom klaar met die kultuur waarbinne hy leef, maar hy staan 

die gekultiveerdheid in ·n sekere diepgaande en betekenisvolle mate 

teen en behou 'n sekere innerlike losmaking van die kultuur waarin hy 

homself bevind. Hy val binne die grense van oenskynlik konventionaliteit 

in terme van kl ere, taal, voedsel en gedrag. Hy is nie gewoonlik in 

opstand teen outoriteit nie. Hy word gerig deur die reels van sy eie 

karakter eerder as reels van die gemeenskap. 

(Soos verwerk uit Maslow, 1954, p. 203-228 

en Carkhuff, 1981, p. 39-44) 
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VRAELYS 2 

STREWE EN DOELWITTE VAN JONGMENSE 

Daar is geen korrekte of verkeerde antwoorde nie en die sukses van 

die ondersoek is daarvan afhanklik dat u, u ware gevoelens probeer 

weergee. U sal vind dat u maklik kan antwoord as u nie lank by die 

vrae talm nie, maar dadelik u eerste indruk weergee. 

As u, u antwoord wil verander, kan u dit doodtrek of uitvee. 

Lees elke vraag sorgvuldig deur, sodat u dit reg verstaan en maak asse

blief seker dat u al die vrae beantwoord. As u slegs een vraag uitlaat, 

word u hele vraelys onbruikbaar. Al die items bestaan uit kart stellings. 

U moet 'n duidelike kring om die toepaslike syfer daaronder trek. 

Syfer 5 die stelling is TI getroue weergawe van u werklike gevoelens 

Syfer 4 dit is in ·n mate waar 

Syfer 3 dit is nog waar nog onwaar 

Syfer 2 dit is 'n swak weergawe van u gevoelens 

Syfer l die stelling is vir u heeltemal onwaar 

Probeer om die syfer 3 so min as moontlik te gebruik. 

Voorbeeld: 

Veronderstel die volgende stelling is vir u in TI mate waar: 

Ek glo elke persoon is vry om te doen wat hy wil. 

onwaar 2 3 ©s waar 

Daar is geen tydsbeperking nie, maar u behoort die vraelys binne 10 

minute te kan voltooi. 
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LEWENSHOUDINGINDEKS 

(l) Ek het 'n baie duidelike idee van wat ek met my lewe wil doen, 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(2) My lewe het nie veel sin nie. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(3) Ek raak heeltemal deurmekaar wanneer ek my lewe probeer verstaan. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(4) Ek het ~ lewensfilosofie wat werklik betekenis aan my lewe gee. 

onwaar 2 3 4 5 waar · 

(5) Ek het 'n sisteem of raamwerk wat my in staat stel om my lewe te 

verstaan. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(6) Ek weet nie wat ek werklik met my lewe wil doen nie. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(7) Daar is dinge waaraan ek al my lewensenergie wy. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(8) Dit lyk vir my ander mense het 'n veel beter idee van wat 

hulle met hulle lewens wil maak as ek. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(9) Ek voel dat die lewe sonder betekenis is. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(10) Ek het 'n gevoe l van geroepenheid tot~ lewenstaak. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

{l1) Ek vind dit moeilik om ·n plan van ai<sie vir die toekoms te beraam. 

onwaar ? 3 4 5 waar 



(12) Ek voel dat ek 'n werk l ik belangrike betekenis gevind het 
wat rigting aan my lewe gee. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(13) Ek voe 1 dat ek ten vol le lewe. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

{ 14) Ek voel dat ek werklik gaan bereik wat ek in die lewe wil he. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

{ 15) Ek spandeer die meeste van my tyd aan dinge wat nie 1,erk 1 ik 
vir my belangrik is nie. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(16) Dit voel asof iets keer dat ek doen wat ek werklik wi 1. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(17) Ek is verveeld. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

{ 18) As ek vandag sou sterwe sou ek voel dat my lewe die moeite 
werd was. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

{ 19) Ek heg nie werklik waarde aan wat ek doen nie. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(20) Ek word so meegesleur deur wat ek doen dat ek nuwe bronne 
van energie in myself ontdek waarvan ek nie bewus was nie. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(21) Wanneer ek na my lewe kyk, kry ek 'n gevoel van bevrediging 
omdat ek werk om iets te bereik. 

onwaar 2 3 4 5 waar 



(22) Ek voel bedruk en neerslagtig. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(23) Om te lewe gee~ gevoel van diepe bevrediging. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(24) Dit lyk asof ek nie die dinge wat vir my werklik belangrik 
is, kan bereik nie. 

onwaar 2 3 4 5 waar 

(Liebenberg, 1978, p. 106-108) 






