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'n Kwalitatiewe ondersoek na die selfagting van psigoterapeutiese pasiënte

Die doelstelling van hierdie studie was om die betekenis wat psigoterapeutiese

pasiënte met hul selfagting assosieer, kwalitatief te ondersoek ten einde 'n bydrae te

maak tot 'n beter begrip van wat psigoterapeutiese pasiënte se siening van lae en hoë

selfagting behels.

'n Literatuurstudie is uitgevoer om die onderskeie aspekte met betrekking tot die

begrip 'selfagting' vanuit verskillende teoretiese benaderings te belig. Verder is die

onderbou van veral die hipnoterapeutiese benadering (waarvan die mediese hipno-

analitiese model die hoofbenadering was) ge-analiseer om die psigoterapeutiese

behandeling wat die navorsingsdeelnemers ontvang het, te fundeer.

Elf navorsingsdeelnemers is volgens die ekstreme, sowel as die bevestigende en nie-

bevestigende gevallemetodes van steekproeftrekking, by die studie betrek. Hulle is op

grond van homogene eienskappe gekies, naamlik: blanke, Afrikaanssprekende mans

binne 'n laag tot hoog gemiddelde sosio-ekonomiese sfeer.

Hierdie studie is binne 'n kwalitatiewe of interpretatiewe paradigma gedoen – die

studie fokus dus op die verstaan (verstehen) van die betekenis wat individue aan hul

selfagting heg en nie op die verklaring (erklärung) daarvan nie.

Die data- insamelingstegnieke was die basiese individuele onderhoud, die

selfagtinginduksie in hipnoterapie en observasie. Die data is as tekstuele data, wat

vanaf klankkassette getranskribeer is, op kwalitatiewe wyse met behulp van die

ATLAS.ti-program aan die hand van die beginsels en prosedures van gegronde teorie

(waaronder oop, aksiale en selektiewe kodering) ontleed.

Data-ontleding het onder andere gelei tot die ko-konstruksie van 23 kategorieë (met

talle subkategorieë) waarvan die sentrale verskynsel as 'lae selfagting' geïdentifiseer

is. Verbande kon tussen die kernkategorie en ander kategorieë getrek word, en die



volgende gekonseptualiseerde storielyn wat op 'n moontlike teorie kan dui, is ge-

kokonstrueer:

– Negatiewe suggerering in die pasiënt se verlede lei tot sy lae selfagting wat hy

binne sy emosionele problematiek deur middel van 'n negatiewe denkskema

ongesond hanteer en dan psigoterapie ontvang vir die behandeling van sy

negatiewe etikette sodat 'n positiewe betekenisgewing aan sy selfagting vanuit

'n mediese hipno-analitiese perspektief gefasiliteer kan word.

Die betekenis(se) wat die psigoterapeutiese pasiënte aan hul selfagting gee, blyk, in

ooreenstemming met die postmodernistiese tydgees, holisties van aard te wees.


