
DIE EFFEK VAN VADERLIKE WERKLOOSHEID OP DIE 

LEEFWERELD VAN DIE ADOLESSENT 

deur 

MAGDALENA ALIDA BOUWER 

Voorgele ter gedeeltelike vervulling 

van die vereistes vir die graad 

MAGISTER EDUCATIONIS 

met spesialisering in voorligting in die 

DEPARTEMENT SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDE 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

STUDIELEIER: MEV S BURGER 

NOVEMBER 1995 



Studentenommer 7 81-311-2 

VERKLARING 

Ek verklaar hiermee dat: 

DIE EFFEK VAN VADERLIKE WERKLOOSHEID OP DIE LEEFWERELD VAN DIE 

ADO LESS ENT 

my eie werk is en dat ek alle bronne wat ek gebruik of aangehaal het deur middel 

van volledige verwysings aangedui en erken het. 

M.A. BOUWER 



ii 

DANKBETUIGINGS 

Hiermee my opregte dank en waardering aan die volgende persone wat my 

onderskraag en op 'n besondere wyse bygedra het tot die voltooiing van hierdie 

studie: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

My studieleier mev. S. Burger. Dit was 'n voorreg om u as 'n 

studieleier te kon he. Duisend dankies vir u geduld, ondersteuning en 

baie ure wat u op kantoor en tuis vir hierdie studie ingeruim het. 

My hoof, dr. G. W. Sauer - besondere dank vir die aanmoediging en 

ondersteuning in tye van moedeloosheid. 

My kollega's by Benoni en Kempton Park Hulpsentra wat inligting tot 

my beskikking gestel het en vir die hulp en aanmoediging tydens die 

voltooiing van die studie. 

Die personeellede van die verskeie Maatskaplike organisasies in 

Kempton Park. 

Die ouers en adolessente wat bereidwillig was om hulle samewerking 

te gee. 

Mnr. Kasie Swart vir u keurige en flinke taalversorging ten spyte van 

'n druk program. 

Mev. W. Swart vir die deeglike tegniese versorging. 

Vir my ouers, skoonouers, broer en suster, vir hulle belangstelling, 



* 

* 

iii 

gebede en onderskraging. 

My man, Anton, vir sy onbaatsugtige hulp en vir die 

uiteensetting en tik van die tabelle en strukture. 

Bo alles kom alle dank toe aan die Allerhoogste vir wysheid, krag en 

genade. Wat altyd vir my daar was, is en sal wees. 

KEMPTON PARK, November 1995. Die skryfster 



iv 

Hierdie studie word opgedra aan my man, Anton. 

Ek haal aan uit die liedjie van Christa Steyn, Ek wil vir jou: 

11 Jy met jou drome en gedagtes in jou oe 

Jy met jou woorde wat in elkeen hoop en glo 

Jy met jou deernis jou geduld en jou verstaan 

Jy wat jou vreug met my wil deel. 

Jy met jou woorde en gebede in jou hart 

Jy met jou vreugde so in oorvloed uit jou hand 

Jy met jou wysheid jou geloof in elke dag 

Jy met die seer agter jou lag. 11 

Christa Steyn 1986. 



v 

DIE EFFEK VAN VADERLIKE WERKLOOSHEID OP DIE LEEFWERELD VAN DIE 

ADO LESS ENT 

Deur: 

Graad: 

Vak: 

U niversiteit: 

Studieleier: 

Magdalena Alida Bouwer 

Magister Educationis met spesialisering in voorligting 

Sielkundige Opvoedkunde 

Universiteit van Suid-Afrika 

Mev S Burger 

OPSOMMING 

Die doel van hierdie studie was om vas te stel hoe vaderlike werkloosheid die 

leefwereld van die adolessent beYnvloed. 

In 'n paging om die adolessent se leefwereld te verstaan, was dit nodig om 

die adolessent-in-totaliteit aan te spreek. Daar is aangedui hoe emosionele 

trauma soos die skielike werkloosheid van die vader nie net die adolessent 

se fisieke-, kognitiewe-, affektiewe-, sosiale- en normatiewe wording rem 

nie, maar dat dit oak 'n negatiewe invloed op skolastiese prestasie het. 

Vaderlike werkloosheid het 'n besondere invloed op die relasies binne die 

gesin. Die adolessent se leefwereld, wat die Gestalt is van al die relasies wat 

hy/sy gevorm het, word beduidend deur die vader se werkloosheid geraak. 

Die empiriese studie toon dat die adolessent wie se vader werkloos geraak 

het, se betekenisgewing, belewing en betrokkenheid negatief is en derhalwe 

word sy selfaktualisering gerem en is hy uiteindelik op terapeutiese ingryping 

aangewese. 
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FATHER'S UNEMPLOYMENT: ITS EFFECT ON ADOLESCENT DEVELOPMENT 
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Degree: Magister of Education - specialisation in guidance and 
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Subject: Psychology of Education 
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SUMMARY 

The aim of this study was to determine the effect of fathers unemployment 

on the adolescent's life world. 

In an attempt to understand the adolescent's life world, it was necessary to 

address the adolescent in totality. It has been shown how emotional trauma, 

such as the unexpected unemployment of the father, not only impairs the 

adolescent's physical-, cognitive-, affective-, social- and normative 

development but also has a negative influence on scholastic performance. 

The unemployment of a father has a particular influence on the relations 

within the family. The adolescent's life world, which is the Gestalt of all the 

relations that he or she formed, is also particularly influenced by the father's 

unemployment. 

The empirical research reveals that the adolescent who's father is 

unemployed is much more inclined to negative meaning, involvement and 

experience. Thus this adolescent is restraint on his way to self -

actualisation and becomes receptive to therapeutic intervention. 
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HOOFSTUK 1 

ORIENTERENDE INLEIDING, PROBLEEM ONTLEDING, PROBLEEMSTELLING, 
DOELSTELLINGS EN PROGRAM VAN 

ONDERSOEK 

1 . 1 ORIENTERENDE INLEIDING 

Werkloosheid, wat nou saamhang met die ekonomiese en politieke 

tydsgewrig, is 'n algemene verskynsel in die hedendaagse samelewing. 

Met die afswaaifase van die ekonomie styg werkloosheid (Dillman 

1987:5-8). Daar bestaan tans 'n onvermoe in die formele sektor om die 

nodige werkgeleenthede te voorsien en inkrimping van personeel is aan 

die orde van die dag. 

Weens die sosiale stigma van werkloosheid is die aard en omvang 

daarvan in die verlede onderskat. 

Die wereld beleef 'n tydperk waarin menseregte en die regte van die kind 

beklemtoon word. Deur die ontwikkeling van die kommunikasiemedia is 

daar ook 'n meer georganiseerde, effektiewer en grater verspreiding van 

inligting moontlik. Beriggewing in koerante, tydskrifte, op televisie en oor 

die radio lei tot grater bewuswording van dfe prableem in die 

gemeenskap. 

Die navorser is werksaam by 'n onderwyshulpsentrum en het in 'n 

toenemende mate in aanraking gekom met kinders wie se vaders tans of 

voorheen werkloos is/was. Hulle is aangemeld deur die skoal vanwee 

gedrags- en emosionele of skolastiese prableme met die oog op 

terapeutiese ingryping. 



Hoofstuk Een 

Die opvoedkundiges was veral besorg oor dfe leerlinge se swak sosiale 

relasies; onttrekkingsgedrag; afwesighede; stokkiesdraai; aggressie; swak 

konsentrasie; leerprobleme en daling in akademiese prestasie. 

Onderhoude met die ouers van die kinders en kinders van werklose 

vaders, het die volgende gedragsmanifestasies aan die lig gebring: 

neerslagtigheid; slaap- en eetversteurings; relasieprobleme; aggressie; 

oorbeskerming veral teenoor jonger broers en susters en teenoor die 

moeder; daling in akademiese prestasie en ontrekkingsgedrag. 

Die navorser het bewus geword dat hierdie situasie veral die adolessent 

negatief be"invloed. Hierdie bewuswording het by die navorser bepaalde 

vrae ten opsigte van die effek van vaderlike werkloosheid op die 

leefwereld van die adolessent laat ontstaan. 

Dit wil voorkom asof vaderlike werkloosheid die adolessent en die gesin 

ten diepste raak. Die navorser is van mening dat vaderlike werkloosheid 

die adolessent se daaglikse funksionering, emosionele welsyn, relasies, 

aanpassings en didaktiese funksionering be"invloed en belemmer. 

Die problematiek is dat die adolessent van 'n werklose vader 'n wye 

spektrum van gedragsuitinge openbaar en belemmeringe beleef. Waar 

adolessente aangemeld is, kan die opvoedkundige sielkundige intree en 

hulp aan die adolessent en die gesin verskaf. 

Daar bestaan egter 'n probleem waar dfe adolessent en die gesin nie 

aangemeld word nie. 

2 



Orienterende lnleiding 

Nadat die navorser van die omvang en nadelige effek van vaderlike 

werkloosheid op die leefwereld van die adolessent bewus geraak het, het 

die navorser tot die gevolgtrekking gekom dat dit 'n aktuele probleem is. 

1 .2 Voorlopige literatuurstudie 

In 'n voorlopige ondersoek na die effek van vaderlike werkloosheid op die 

leefwereld van die adolessent blyk die volgende: 

Die navorser het gevind dat daar heelwat navorsing is oar werkloosheid, 

asook die effek van werkloosheid op die gesin is. 

Enkele voorbeelde wat later in hoofstuk drie volledig bespreek word, is 

"Unemployment in South Africa" (Bell 1984:418-429); " Economic 

recession and the retrenchment of breadwinners" (Snyman 1983: 16-26); 

"Die effek van werkloosheid op gesinsverhoudinge" (Venter 1991 :28-32); 

"The family-life of the Unemployed" (Chappell 1982:76-79). 

Weinig studies oar die effek van vaderlike werkloosheid op die leefwereld 

van die adolessent is beskikbaar. Voorbeelde hiervan is: " Change in 

family work status: Effects on parent-adolescent decision making" 

(Flanagan 1990: 163-177); " Fathers unemployment: its impact on parent 

adolescent relations and adolescent self concept" (Ortiz 1987: 1-174). 

Hierdie leemte in die literatuur is 'n groat bydraende faktor om die studie 

te loads. 

Die bekende stelling dat "Die mens in die sweet van sy aangesig sy brood 

sal verdien .. "Genesis 3: 19 (Bybel 1992:4) sluit aan by die siening van 

Van der Merwe (1987:30-35) dat werk 'n noodsaaklikheid is vir die mens 

3 



Hoofstuk Een 

se bestaan. Die mens wat werk, voel vervuld en nuttig. 

Winefield, Tiggemann, Winefield en Goldney (1993: 11) stel dit dat: 

" ... the unemployed were more likely to be seen as lazy and choosing not 

to work." Met hierdie persepsie van die samelewing sien die werklose 

homself as: 

" ... undesirable, doubt their own worth, often feel anxious, depressed, 

and unhappy, and have a little faith or confidence in themselves" 

(Tiffany,Cowan & Tiffany 1970:92). 

Hierdie gevoelens van waardeloosheid en verlies aan selfagting lei tot 

psigologiese en fisiese insinking. 

Anti - sosiale gedrag kan ontstaan as daar nie aandag aan die persoon se 

emosionele probleme gegee word nie. Winefield et al ( 1993: 19) meld dat 

gedrag soos eggenoot - en - kindermishandeling; alkoholisme; ander 

vorme van verslawing; asook kriminele dade soos diefstal kan voorkom. 

Fisiese probleme soos hoofpyne, maagsere en dermatitis kan voorkom. 

Fisiese toestande ontstaan as gevolg van psigologiese stres (Winefield et 

al 1993:19). 

Eisenberg en Lazarsfeld ( 1938:378) is van mening dat belewing van 

werkloosheid in fases voorkom: 

Fase een is die skok fase. In hierdie fase soek die persoon nog met ywer 

en positiwiteit na werk. 

Fase twee is wanneer al die pogings om 'n nuwe werk te vind, misluk. 

Die persoon raak moedeloos en angstig. Dit is die mees kritieke stadium 

4 



Oriiinterende /nleiding 

van werkloosheid. 

Fase drie is wanneer die persoon begin om sy situasie te aanvaar. Die 

persoon openbaar dan 'n gebroke houding. 

Warr (1983:305-311) fokus op potensiele negatiewe aspekte van 

werkloosheid: 

Eerstens, werkloosheid bring 'n verlies aan inkomste mee wat finansiele 

angs tot gevolg het; weens beperkte fondse en die verminderde 

geleentheid om die huis te verlaat verminder die sosiale omgang en 

status; onsekerheid oar die toekoms en besluiteloosheid kom voor. 

Fouche, Berent, Hatting en Fourie (1986:1-106) en Briar (1976:37-39) 

is van mening dat die psigologiese nagevolge van werkloosheid nie by die 

individu eindig nie. Aangesien die gesin die primere bran van sosiale 

kontak vir die individu is, word die uitwerking van werkloosheid veral 

binne die gesin ervaar. 

Veral Madonia (1983:482-488) en Swinburne (1980:1-29) , wat van 

mening is dat die gesin die krisis suksesvol kan hanteer, mits kohesie 

tussen gesinslede reeds voor die krisis duidelik gevestig is. Dit is 

gewoonlik gesinne met 'n swak gesinskohesie wat gevaar loop om 

probleme te ondervind tydens die tydperk waarin die broodwinner 

werkloos is. 

Die skok wat werkloosheid te weeg bring, bring gesinslede vir 'n kart tyd 

nader aan mekaar (Madonia 1983:482-488). Die broodwinner is ewe 

skielik vir 'n onbepaalde tydperk by die huis en doen inbreuk op sowel die 

5 
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fisieke as die psigiese ruimte van die gesin (Borrero 1980:916-934; Fagin 

en Little 1984:48-65). Aanvanklik doen die gesin baie dinge saam maar 

na 'n tyd wil die lang vakansie nie ophou nie en ontstaan konflik. 

Dit is veral die kinders wat in opstand kom teenoor die werklose vader. 

Madge ( 1 983: 311-31 9) meen dat dit is as gevolg van 'n verlies aan 

respek teenoor die man, deels omdat die stigma van werkloosheid aan 

horn kleef en deels omdat hy gedurig onder invloed van dwelms of alkohol 

is. Jonger kinders kry skaam oor die situasie maar adolessente raak 

depressief. Akademiese prestasie ly daaronder en gedragsprobleme 

ontstaan. 

Watts (1978:233) se stelling dat werkloosheid nie 'n opvoedkundige 

probleem is nie, maar 'n " ... problem for education ... " word deur die 

navorser ondersteun. 

Die opvoedkundige sielkundige het as primere onderwerp die kind in 

totaliteit in sy leefwereld (Van den Aardweg & Van den Aardweg 

1988:72). Uit die aard van sy werksterrein sal die opvoedkundige 

sielkundige in aanraking kom met die adolessent hetsy ge"identifiseer of 

onge"identifiseer. 

Die navorser postuleer dat deur tydige waarneming en terapeutiese 

ingryping emosionele probleme verminder en voorkom kan word. 

1 . 3 PROBLEEMSTELLING 

In die voorafgaande gedeelte toon die voorlopige literatuurstudie dat 

werkloosheid traumaties vir die gesin en veral vir die adolessent kan 

wees. 
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1 .3.1 

1.3.2 

Orienterende lnleiding 

In die lig van dfe gedeelte, kan die navorsingsprobleem nou soos volg 

gestel word: 

Hoe lyk die leefwereld van die adolessent en hoe vertoon sy 

betekenisgewing, belewing en betrokkenheid? 

Wat is die effek van vaderlike werkloosheid op die leefwereld van die 

adolessent? 

1 .4 DOELSTELLINGS 

1 .4. 1 Algemene doelstellings 

1.4.2 

Die algemene doelstelling van hierdie studie is om hierdie fenomeen, 

vaderlike werkloosheid as gevolg van personeelvermindering, te 

bestudeer. 

Spesifieke doelstellings 

Uit hierdie algemene doelstelling vloei die volgende voort: 

* 

* 

om die leefwereld van die adolessent onder die loep te neem; 

om vas te stel hoe vaderlike werkloosheid die leefwereld van die 

adolessent be"lnvloed sodat dit makliker sal wees om die adolessent 

te steun en te begelei, om hierdie ervaring makliker te verwerk. 
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1 . 5 AFBAKENING VAN TERREIN VAN ONDERSOEK 

Werkloosheid is nie eksklusief beperk tot 'n spesifieke ras, kultuur, 

intelligensie-, inkomste'" of ouderdomsgroep nie. Dit kan enige werkende 

persoon raak. Om uit die bree populasiegroep adolessente wie se vaders 

werkloos is te ondersoek, blyk 'n omvangryke taak te wees. Dit is dus 

nodig dat 'n terrein van ondersoek afgebaken word. 

Gevolglik is daar besluit om die studie te beperk tot blanke adolessente 

in hoofstroom onderwys wie se vaders werkloos is. 

1.6 BEGRIPSVERKLARINGE 

Die titel "Die effek v~rn werklose vaders op die leefwereld van die 

adolessent" bestaan uit verskeie begrippe. Die begrippe word toegelig 

vanuit verskeie perspektiewe om wanopvattings, wat mag ontstaan, uit 

te skakel. 

1. 6. 1 Werkloosheid 

In die New English Usage Dictionary definieer Alswang en Van Rensburg 

(1995:973) werkloosheid soos volg: 

" ... the lack of employment; idleness, spesific involuntary idleness of a 

worker seeking work at prevailing wages". 

Schoonees, Swanepoel, du Tait en Booysen (1979: 1052) omskryf die 

werklose soos volg in die Verklarende Handwoordeboek van die 

Afrikaanse taal: 

"Persoon wat geen werk kry nie, waar werk beteken a) liggaamlike of 
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1.6.2 

Orienterende lnleiding 

geestelike inspanning wat daarop gerig is om iets te doen of te maak en 

b) 'n beroep, iets wat jy doen om geld te verdien om 'n bestaan te maak." 

Vir die doeleindes van hierdie studie sal daar op die laasgenoemde groep 

gekonsentreer word. 

Leefwereld 

Van Rensburg en Landman (1988:392) omskryf leefwereld soos volg in 

die Fundamenteel-Pedagogiese Begripsverklaringe 'n lnleidende Orien

tering: 

"Alledaagse lewe; dit is 'n lewenswerklikheid teenoor die nie-lewende 

werklikheid (fisies en chemies) en die nie-menslike lewens werklikheid 

(dierlik, plantaardig). Die leefwereld sluit onder andere in die 

opvoedingswerklikheid, die maatskaplike werklikheid, die leefwereld van 

die dowe, die blinde, die kleuter, die kind, die jongmens, die volwassene, 

ensovoorts in ... ". 

In die Psigologiewoordeboek van Plug, Meyer, Lauw en Gouws 

(1987:201) definieer hulle leefwereld as: 

"Die omgewing van die individu soos hy dit konstitueer en interpreteer. 

Die begrip is feitlik sinoniem met die meer gebruiklike lewensruimte." 

Volgens Vrey ( 1984:1 5-16) is die leefwereld " ... die Gestalt van die 

individuele persoon se betekenisvolle relasies met mense, objekte, idees, 

stelsels, kragte, houdinge, myself, en so meer waaraan ek betekenis 

gegee het, wat ek dus begryp het." 
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Hoofstuk Een 

Adolessensie 

Plug et al (1987:6) omskryf adolessensie soos volg in die Psigologie

woordeboek: 

"Die ontwikkelingstaduim wat strek van puberteit tot die bereiking van 

volwassenheid, in ouderdom, ongeveer 12 tot 18 jaar vir die vroulike en 

13 tot 21 jaar vir die manlike geslag." 

1. 7 PROGRAM VAN ONDERSOEK 

In hoofstuk een word 'n orienterende inleiding, probleemontleding, 

probleemstelling en doelstellings aangebied. 

'n Wordings perspektief van die adolessent word in hoofstuk twee belig. 

Die effek van vaderlike werkloosheid op die leefwereld van die adolessent 

word in hoofstuk drie verken. 

Die ontwerp van die empiriese ondersoek word in hoofstuk vier bespreek. 

'n Bespreking van die empiriese ondersoek volg in hoofstuk vyf. 

Hoofstuk ses word gewy aan 'n samevatting van bevindings en 

gevolgtrekkings en aanbevelings word gelewer. 

1.8 SAMEVATTING 

Hierdie hoofstuk het 'n orienterende inleiding, probleemontleding, 

probleemstelling, die doelstellings en die program van ondersoek bevat. 
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Oriiinterende lnleiding 

In die volgende hoofstuk word 'n wordingsperspektief van die adolessent 

ondersoek. 
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HOOFSTUK 2 

DIE ADOLESSENT - 'N WORDINGS PERSPEKTIEF 

2.1 IN LEIDING 

In 'n paging om nie net die leefwereld van die adolessent te verken nie, 

maar ook om die effek van 'n traumatiese gebeurtenis, soos wanneer die 

vader as primere breadwinner sy werk verloor, op die leefwereld van die 

adolessent te verstaan, is dit nodig om kortliks die wording van die 

adolessent in oenskou te neem. 

In hierdie hoofstuk word verskeie aspekte van die adolessent se wording 

onderskei en afsonderlik bestudeer. Dit dien dan net as 'n raamwerk vir 

verdere studie oor die effek van vaderlike werkloosheid op die leefwereld 

van die adolessent. 

IDENTITEITSVESTING ..... 

Die wipplank ry van emosies 

op, op ... 

Hoag bo in die lug: Vry, bly-jy! 

Die tinteling van lewe, van liefde 

stuur fyn speldeprikkels deur jou! 

Dis vreug! 

Die jonkheid, 

jeugdige voortvarendheid, 

vasberadenheid, 

rebelsheid. 
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Helaas! 

Die massa van jou vreug 

bring 'n grater swaartekrag-aantrekkingskrag mee 

Plotseling - at! 

Vernederend, seer 

Staan jy op uit die stof -

Leeg van lewenslus dreineer! 

Alleen, misrabel 

Opstandig, moeg 

Onseker! 

Wysheid kom met vader tyd -

Daarmee ook 

Die wipplank se stabiliteit. 

Nina de Beer (st.9) 

Poort 1980 

"Wipplank ry" word dan ook simbolies van die voortdurende veranderinge 

wat die adolessent beleef tydens dfe fase. Ontwikkeling en wording van 

die adolessent op die een terrein be'lnvloed al die ander terreine. 

Gouws en Kruger (1994:2) beskryf die tydperk van ontwikkeling van 

adolessente as volg: 

"Some adolescents go through a period of intense storm and stress while 

others experience their adolescent years as placid and free from serious 

emotional and social problems." 

2.2 DIE BEGRIP ADOLESSENSIE 

Adolessensie is die groei, ontwikkeling en totaliteitswording van 'n kind. 

13 



Die Adolessent 

Die begrip adolessensie word akkuraat beskryf en is afgelei van die 

Latynse woord "adolescere", wat beteken "om op te groei" of "om in 

volwassenheid te groei" (Thom 1990:393). 

Adolessensie is die drumpeltydperk tussen kind- wees en volwasse-wees. 

Daar bestaan egter meningsverskille oar die reikwydte van hierdie fase. 

Oar die algemeen word aanvaar dat adolessensie ongeveer van die 

ouderdom van 12 jaar tot 22 jaar strek (Vrey 1984: 175). 

Die eerste fase van adolessensie, wanneer geslagsrypheid begin, word 

puberteit genoem. Die woord puberteit is afgelei van die Latynse woord 

"pubertas" wat "age of manhood" beteken (Coleman & Hendry 

1990:239). Oak Van den Aardweg en Van den Aardweg (1988: 10-13) 

verwys na puberteit as "preadolescence", die fase wanneer die individu 

se voortplantingsorgane begin funksioneer en wanneer sekondere 

geslagskenmerke ontwikkel. Puberteit neem ongeveer op 11 tot 12 jarige 

ouderdom 'n aanvang. Oar die algemeen gaan dogters vroeer hierdie 

lewensfase binne as seuns. Engelbrecht, Kok en van Biljon ( 1989:72) is 

van mening dat puberteit gekenmerk word aan 'n kart tydperk van intense 

ingekeerdheid. 

Om te bepaal wanneer die adolessensie fase eindig is moeiliker. Vanuit die 

sosiale perspektief eindig die fase wanneer die persoon trou of, hy 

emosioneel en finansieel van sy ouers onafhanklik raak (Thom 

1990:393-467). 

Volgens die Wet op Kindersorg, No. 74 van (1983: 194) in Suid-Afrika is: 

" ... 'n "kind" 'n persoon onder die leeftyd van 18 jaar." Met die ouderdom 

van 18 jaar kry die adolessent stemreg en kan hy 'n bestuurslisensie 
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bekom. Die wet bepaal verder dat 'n persoon van 21 jaar nie meer 

toestemming van sy ouers nodig het om kontrakte te sluit nie en aanvaar 

hy dan as volwassene alle verantwoordelikheid. Daar word aangeneem 

dat die adolessensie fase dan eindig. 

Dit is moeilik om in hierdie fase, puberteit en adolessensie van mekaar te 

differensieer. Met die ontwikkeling van die fisiese word al die ander 

terreine van ontwikkeling en wording be'invloed. 

2.2.1 Historiese oorsig en omskrywing van adolessensie 

Navorsers is dit eens dat die fase van adolessensie by primitiewe stamme 

neig om baie kart te wees. Gedurende die inisiasieseremonies word die 

individu in sodanige stamme van hul kinderleeftyd gestroop en onmiddellik 

voorberei vir volwassenheid. Die persoon word dan ingelyf in die 

stamgeheime, wette, gewoontes en godsdienstige gebruike. Dit stel horn 

in staat om 'n volwaardige stamgenoot te word. Die oorgang tot 

volwassenheid word gewoonlik op 'n feestelike wyse gevier (Gerdes, 

Oches, Stander & Van Ede 1981 :277; Barnard 1982:290-291; 

Engelbrecht et al 1989:72-75; Papalia & Olds 1993:483-487). 

Die doel van inlywingsplegtigheid is: " ... dat de knaap thans uit den kring 

van het gezin wordt losgemaakt en in den stam, met al de daaraan 

verbonden rechten en plichten ingeliifd wordt" (Bavink & Kuypers 

1935:88). 

In die Westerse kultuur duur die drumpeltydperk tussen kind-wees en 

volwassen-wees baie langer omdat die volwasse lewe waarop die 

jeugdige horn voorberei, meer gekompliseerd is en trouens steeds meer 

gekompliseerd raak. 
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2.2.2 

Die Adolessent 

In die ontwikkelde lande soos Amerika, Westelike Europa en Japan 

verkort die reikwydte van adolessensie en word die volwassefase langer. 

Die verskynsel staan bekend as "secular trend" (Papalia & Olds 

1993:483). Dit word · toegeskryf aan gesonder diete, beter mediese 

fasiliteite, verbeterde sanitere fasiliteite en die vermindering van 

kindersiektes weens immunisering. 

In Suid-Afrika word daar in die Wet op Kindersorg, No. 74 van 1983 

bepaal dat 'n "kind" 'n persoon onder die ouderdom van 18 jaar is. Dit 

blyk dus dat 'n adolessent dan sekere regte verkry op die ouderdom van 

18 jaar soos byvoorbeeld om 'n rybewys te kry en ook stemreg. Op 21 

jaar kry die adolessent die reg om kontrakte te sluit sander die 

toestemming van sy ouers. In hierdie stadium kan hy egter nog geheel en 

al van sy ouers afhanklik wees, veral as hy vir 'n professie studeer. Dit 

impliseer dat hy die een oomblik soos 'n volwassene en direk daarna weer 

soos 'n kind behandel word (Barnard 1982:291). Dit is dikwels 

adolessente in die hoer sosio-ekonomiese groepe wat !anger van hul ouers 

afhanklik bly, omdat die adolessent dikwels voltyds aan tersiere inrigtings 

studeer. 

Die navorser is van mening dat talle van hierdie adolessente frustrasie 

beleef as gevolg van die langer afhanklikheid van hul ouers. 

Ontwikkelingstake tydens adolessensie 

Ausubel (1961 :39-56) het in 'n kruiskulturele ondersoek gevind dat uni

verseel, ongeag die kultuur, van die adolessent verwag word om die 

volgende ontwikkelingstake te bemeester: 

* die adolessent moet minder afhanklik optree van goedkeuring van sy 
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ouers; 

* die adolessent moet in toenemende mate betrokke raak by die formulering 

van sy doelstellings en besluite; 

* die adolessent moet, ten spyte van terugslae, in sy doelstellings volhard; 

* die adolessent moet bereid wees om onmiddelike behoeftes uit te stel ter 

wille van die bereiking van langtermyn doelstellings; 

* die adolessent moet meer inisiatief, verantwoordelikheid, selfkritiek, 

voorsorg, ekonomies onafhanklikheid en respek vir die eise van die lewe 

en die werklikheid aan die dag le. 

So oak is Robert Havighurst ( 1953:215-223) van mening dat die adolessent: 

* sy fisiese rol moet aanvaar; 

* aanvaarbare verhoudings met sy portuurgroep van albei geslagte moet 

stig; 

* emosionele onafhanklikheid van ouers en ander volwassenes moet bekom; 

* ekonomies onafhanklik moet word; 

* voorberei vir en betreding tot die beroepsmark; 

* kognitiewe vaardighede moet ontwikkel wat lei tot sosiale aanvaar-

baarheid; 

* sosiale vaardighede behaal en verstaan; 

* voorberei vir huwelik en gesin; 

* waardes bereik vir 'n harmonieuse wereld. 

2.2.3 'n Psigososiale benadering van die adolessent 

Erik Erikson( 1902-1994) het 'n psigososiale benadering gevolg ten opsigte 

van die ontwikkeling oar die lewensfases van die mens. 
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TABEL 1 

DIE AGT ONTWIKKELINGSFASES VAN ERIKSON 

BEJAARD 

VOLWASSENE 

VROEt 

VOLWASSENE 

SKOOLKIND 

KLEUTER 

PEUTER 

Basiese 
BABA vertroue 

teenoor 

· ..... 

Outonomie 

skaamte, twyfel 

·. •· ... 

lnisiatief teenoor 
• sk.uld 

Gouws en Kruger ( 1 994: 81). 

·.· 

Arbeidsaamheid 

teenoor minder

waardigheid 

Ego fdeni.ftelt 
teermor· 

roldiffwtihr 

lntimiteit 

teenoor 
isolasie 

Generatiwiteit 

teenoor 
stagnasie 

integriteit 
teellOor wanhoop 

.· .. ·. 

Vir die doeleindes van die studie sal fase vyf, dfe van die adolessent belig en 

omskryf word. 

Hoewel Erikson se teorie uit dfe van Freud ontwikkel het, is sy siening veel 

meer optimisties in dfe sin dat daar ruimte gelaat word om dit wat in die 

verlede verkeerd geloop het, te herstel. Die persoon is ook nie uitgelewer aan 

die onbewuste magte waarteen hy horn moet verdedig nie, maar hy kan op 

'n rasionele wyse interne en eksterne magte beheer. 

Die teorie word psigososiaal beskryf omdat daar 'n interaksie kan wees 

tussen die persoon se innerlike eienskappe en die eise van die samelewing 

op 'n gegewe tydstip. 
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Gedurende die lewensfases word agt opeenvolgende ontwikkelingstadia 

onderskei en elke ontwikkelingstadium gaan gepaard met 'n psigososiale 

krisis. Elke krisis bied aan die persoon die geleentheid om sy vermoens in te 

span, die krisis te bemeester en sodoende te ontwikkel. lndien die persoon 

nie die krisis suksesvol ·kon hanteer nie, kan dit verdere ontwikkeling 

be'invloed. Die persoon kan in 'n latere stadium krisisse van 'n vorige stadium 

wat nog nie opgelos is nie, oplos. 

ldentiteit teenoor roldiffusie 

Erikson het veral bekendheid verwerf met sy werk oor die adolessent se 

identiteitskrisis. Die adolessent se taak is om 'n gevoel van identiteit te 

verkry, wat veral op drie aspekte fokus: 

* Wie is ek? .Sekerheid oor eie eienskappe; 

* Tot watter groep(e) Sekerheid oor sosiale identiteit; 

behoort ek? 

* Wat wil ek bereik? Sekerheid oor die eie waardes en ideale; 

Die interne aanleiding tot hierdie krisis is in die fisiese en psigiese 

veranderinge tydens die adolessente fase. Ten einde die identiteitskrisis op 

te los, eksperimenteer die adolessent met verskillende moontlikhede naamlik: 

hy val soms terug na vroee fases of hy openbaar 'n heldeverering vir 

individue en of groepe en kom hy soms in opstand teen die norme en 

waardes van die samelewing. 

Meyer en van Ede ( 1990:64-65) is van mening dat die identiteitskrisis se 

ideale oplossing gelee is in 'n sintese tussen twee pole, identiteit en 

roldiffusie, wat Erikson betroubaarheid noem. Die persoon moet nie net 
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sekerheid he oor sy eie identiteit nie maar moet ook bewus wees van ander 

identiteitskeuses wat hy kon maak. As die adolessent duidelikheid het oor: 

" Wie is ek?" " Wat wil ek bereik?" en "Tot watter groep behoort ek?" sal 

hy na die volgende fase kan beweeg. 

2.3 RAAMWERK VIR DIE BESTUDERING VAN DIE ADOLESSENT 

Met die ontwikkeling en groei van die adolessent tot volwassenheid vind 

sekere ontwikkelingsaspekte plaas. Hierdie ontwikkelingsaspekte is inmekaar 

verstrengel en het elkeen op sy beurt 'n invloed op die ander. 

20 



Hoofstuk Twee 

Hier volg 'n raamwerk om wording en ontwikkeling, tydens adolessensie te 

belig. 

Selfkonsep 

Domelne van wording Voorwurdes vlr wording 

Flaleke Betekenllgewlng "" 

Seksuele Betrokkenheld E!:> Selfaktuatisering 

Kognltlewe Belewlng~ 
Affektiewe 

Sosiale 

Normatlewe 

Konatlewe 

Vervolgens sal elke ontwikkelingsaspek breedvoerig bespreek word. 

2.4 FISIEKE ONTWIKKELING 

Fisieke ontwikkeling by die adolessent neem reeds 'n aanvang in die 

puberteitsfase met geslagsrypheid. Die woo rd puberteit is, soos reeds 

genoem, van die Latynse woord "pubertas" afgelei, wat "age of manhood" 

beteken (Coleman & Hendry 1990:239). Versnelde groei is kenmerkend van 
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die puberteits en adolessente fase. Puberteitsfase val gewoonlik tussen die 

ouderdom van 11- en- 15 jaar, alhoewel dit verskillend by individue 

voorkom. Versnelde groei word onderskei in uiterlike liggaamlike 

veranderinge en inwendige fisiologiese veranderinge. Hierdie versnelde groei 

staan oak bekend as "growth spurt" (Gouws & Kruger 1994: 16). 

Die volgende veranderinge kom universeel by adolessente voor: versnelde 

liggaamsgroei; hormoonveranderinge; toenemende seksuele behoeftes; die 

ontwikkeling van primere geslagskenmerke (byvoorbeeld geslagsorgane) en 

sekondere geslagskenmerke (byvoorbeeld baard en borste); en die bereiking 

van geslagsrypheid - die vermoe om voort te plant. Die veranderinge in die 

liggaam kan lei tot gevoelens van verwondering, trots, vreugde, onsekerheid, 

weersin en skaamte. 

Tydens adolessensie tree ryping by die primere geslagskenmerke in. By albei 

geslagte begin die geslagsdele verander, te ontwikkel en funksioneer as 

voortplantingsorgane. 

Die dogters begin menstrueer op 'n gemiddelde ouderdom van 12,8 jaar. Die 

ouderdom waarop die dogter begin menstrueer, word bepaal deur genetiese 

en ander faktore soos ekononiese omstandighede, gebalanseerde dieet en 

liggaamsgewig (Thom 1990:406; Gouws & Kruger 1994:23). Dit blyk oak 

dat dogters in kleiner gesinne en dogters in die stad vroeer begin menstrueer 

as dfe op die platteland. Papalia en Olds (1993:489) toon dat dogters wat 

gereeld aan strawwe oefeninge deelneem baie later begin menstrueer, selfs 

eers op die ouderdom van 1 8 jaar. 

Menstruasie is 'n teken van geslagsrypheid en baie dogters aanvaar dit met 

'n gevoel van trots. Dit is meestal die dogters wat goed op menstruasie 

voorberei is en menstruasie sien as 'n teken van vroulikheid. Dogters wat nie 
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goed op menstruasie voorberei is nie beleef dit dan oak as negatief. Hierdie 

negatiewe reaksie word dan oak versterk deur die fisiese ongemak wat die 

dogter ervaar soos rugpyn en krampe. 

By die adolessente seun kom ereksie, ejakulasie en nagtelike saadstorting 

voor. Ereksie kom by seuns soms spontaan voor of op 'n respons op 'n 

aantal psigoseksuele stimuli soos prikkelende films, prente, klanke, reuke, 

woorde, boeke en selfs op aktiwiteite soos die deelname aan atletiek. Dit is 

vir die seuns 'n vorm van hul manlikheid. Die onvermoe om ereksies te 

beheer kan aanleiding gee tot verleentheid en kommer. Kommer ontstaan 

omdat die seuns nie deur hul ouers, ouer broers of vriende ingelig word en 

vooraf gewaarsku word soos in die geval van dogters ten opsigte van 

menstruasie nie (Gouws & Kruger 1994:24). Die eerste ejakulasie kom voor 

tydens masturbasie of 'n nagtelike saadstorting. Daar kan geen beheer oar 

'n nagtelike saadstorting uitgeoefen word nie en dit kan lei tot 'n gevoel van 

skaamte, skuld en trots (Thom 1990:407). 

Die versnelde liggaamlike en fisiologiese ontwikkeling tydens puberteit word 

ge'lnisieer deur die hipotalamus wat die piturtere klier aktiveer om 

somatotrofien (groeihormoon) en gonadotrofien ('n geslagshormoon - testes 

by die seun en ovaria by die dogters) af te skei. Vir die ontwikkeling van die 

sekondere geslagskenmerke by die seun en die dogters word androgeen en 

estrogeen onderskeidelik afgeskei (Conger & Petersen 1984:28). (Sien Tabel 

2 vir die primere en sekondere geslagskenmerke van ontwikkeling.) 

Een van die eerste uiterlike fisiese veranderinge sigbaar van die sekondere 

geslagskenmerke is die toename van massa en lengte, asook die 

ongelykmatige groei in liggaamsverhouding, waartydens die hande, voete 

en nek byvoorbeeld vinniger as die kop en lyf groei (Engelbrecht et al 
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1989:76). Die skedel en gesigsvorm verander. By seuns is dit veral die neus 

en ore wat vinniger ontwikkel as die kakebeen. Dit veroorsaak dat die 

adolessent dikwels lomp en ongekoordineerd voorkom. Turner en Helms 

(1987:60-66) toon in hul studie dat die seuns hul volwasselengte op 

ongeveer 21 jaar en die meeste dogters hul volgroeide lengte op die 

ouderdom van ongeveer 17 jaar bereik. Hierdie oneweredige groeitempo van 

die verskillende liggaamsdele staan bekend as asinchronie (Vander Zanden 

1993:359). 

Met die vergroting van die strottehoof en die verlenging van die stembande 

word die seun se stem laer en dieper: 

* Seuns het die onvermoe om stemhoogte te reguleer en te beheer wat 

veroorsaak dat hul stemme "breek". 

* Dogters se Stemme word ook dieper en voller, maar omdat die stembande 

minder verandering ondergaan en die proses geleideliker is, ondervind 

hulle selde verlies aan stembeheer. 

Die meeste adolessente ondervind probleme met aknee. Die vetkliere skei 

vetterigheid at wat die poriee laat verstop en aknee veroorsaak. 

Sweetkliere groei vinniger en verander die samestelling van die sweet en die 

reuk word sterker. Vanwee die adolessent se sensitiwiteit oor hierdie 

sweetreuk en hul velprobleme word baie advertensies van reukverweerders 

en velpreparate op die adolessent gemik. Die beklemtoning van die probleme 

van die adolessent deur die media dra dan by tot die adolessent se 

selfbewustheid. 
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TABEL 2 

PRIMERE EN SEKONDERE GESLAGSKENMERKE VAN ONTWIKKELING 

VROULIK MANLIK 

Vergroting van borste Vergroting van testes, skrotum en 

seminale blasies 

Verskyning van reguit Verskyning van reguit 

gepigmenteerde okselhare gepigmenteerde pubeshare 

Vinnige liggaamsgroei Groei van penis 

Verskyning van gekrulde Stem breek 

pubeshare 

Vergroting en ontwikkeling van Groei van baard 

die vagina, klitoris en uterus 

Menstruasie - aanvanklik Groei van pubes- en- okselhare 

onreelmatig; ovulasie onstabiel 

Gelokaliseerde vetneerslae Eerste ejakulasie - saadtelling laag; 

onvrugbaar 

Toenemende aktiwiteit van die Spermatogenese (saadselvorming) 

sebaseusklier (smeerklier) 

Toenemende rypheid van Seminale emissies (saadstorting) 

voortplantingsorgane 

Stabiele ovulasie 

(Thom 1990:401 ). 
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Dogters se groeiproses begin omtrent twee jaar voor dfe van seuns en hulle 

bereik die hoogtepunt van hul groei vroeer as seuns. 

Die ouderdom wat die adolessent puberteit bereik, be"invloed alle aspekte van 

sy ontwikkeling, met die fokus op die affektiewe en sosiale wording. Die 

adolessent is akuut bewus van die liggaamlike veranderinge wat hy 

ondergaan hetsy vroeg of laat in die adolessente fase. Om 'n begrip van 

identiteit te vorm, moet hy hierdie veranderinge tot 'n eenheid integreer. 

Adolessensie is 'n kritieke periode vir die ontwikkeling van die selfkonsep as 

gevolg van die ingrypende liggaamlike verandering. 

Vroee ryping by seuns is voordelig. Weens 'n sterker liggaamsbou kan hy 

beter aan sport deelneem en presteer op dfe gebied, word hy makliker vir 

leierposisies verkies en stig hy beter verhoudinge met ander, veral met die 

teenoorgestelde geslag (Engelbrecht et al 1989:77; Gouws & Kruger 

1994:20). 

Seuns wat fisies vroeer ontwikkel het as ander seuns in sy portuurgroep 

openbaar meestal bepaalde persoonlikheidseienskappe volgens (Mussen, 

Conger, Kagan & Huston 1990:201-203). 

* hulle beter self-kontrole openbaar; 

* hulle selfversekerd is; 

* hulle realisties en prakties omtrent hulleself is; 

* hulle sosiale aanvaarbare gedrag openbaar; 

* hulle vir hulle self kan lag. 

Vroee fisiese ryping by seuns kan egter ook 'n negatiewe effek he. Dit word 

van hulle ontneem om langer kind te wees omdat hy dan meer 

verantwoordelikhede het, sy emosionele, kognitiewe en konatiewe wording 
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hou nie altyd tred met sy fisiese ontwikkeling nie. Dit laat dan soms 'n 

gevoel van angstigheid en passiwiteit by die adolessent. Die seuns is geneig 

om nuwe situasies te vermy en nie kreatief op te tree ashy voor 'n probleem 

te staan kom nie, tensy dit van hul verwag word. 

Laat ryping daarenteen blyk weer meer negatief te wees vir seuns. Hulle 

word gesien as minder aantreklik en minder gebalanseerd. Die laat fisiese 

ontwikkelaar word dikwels geterg oor sy hoe stemtoon en klein liggaamsbou 

asook sy verminderde liggaamskrag in vergelyking met dfe van sy 

portuurgroep. Seuns wat laat ryp word, voel dikwels ontoereikend en is 

bang dat hy nooit die normale volwasse lengte en gewig sal bereik nie. Thom 

(1990:405) is van mening dat dfe seuns meer aandagsoekende gedrag 

openbaar as hul portuurgroep, rusteloos is, spraaksaam en baasspelerig is, 

hulle selde leiers is en nie baie gewild in die portuurgroep is nie. Hulle toon 

ook min behoefte om leiding te neem, is geneig tot onkonvensionele gedrag, 

opstandigheid en street na outonomie. 

Die voordele van laat ontwikkeling is dat die seun meer tyd het om 

emosioneel te ontwikkel en dat hy dan sy veranderde liggaam makliker kan 

aanvaar. Die seuns wat liggaamlik laat ontwikkel kompenseer gewoonlik deur 

akademies te presteer en selfs op kulturele gebied (Engelbrecht et al 

1989:78-79; Gouws & Kruger 1994:21 ). Hierdie seuns is geneig om meer 

kreatief te wees in probleemoplossing. 

Navorsing is dit eens dat vroee ryping by dogters in die begin sosiaal meer 

nadelig kan wees, maar namate die dogters ouer word, begin dit in hulle 

guns tel. Sy openbaar dan meer selfvertroue, haar verhouding met haar 

gesinslede is meer positief en openbaar minder spanning as die laat 

ontwikkelaar. Sy is aanvanklik verlee oor haar lengte, grootte en 

27 



Die Adolessent 

geslagsrypheid (Barnard 1982:291-292; Engelbrecht et al 1989:77). Die 

dogter wat fisies vroeg ryp word, is dikwels aantrekliker vir ouer seuns, maar 

sy is nie altyd emosioneel ryp vir die intiemer verhoudings wat met haar 

ryper liggaam geassosieer word nie. Sy verkeer dus in 'n marginale sosiale 

posisie. Die dogter het soms nie baie met haar portuurgroep in gemeen nie 

en dit lei tot isolasie (Thom 1 990:406). Dogters wat vroeer fisies ryp word 

is geneig om meer met volwassenes te bots, omdat hulle sosiaal vinniger 

blootgestel word aan byvoorbeeld rook en drank en die dogter mag besluit 

om op 'n vroeer ouderdom die skoal te verlaat (Magnusson, Stattin & Allen 

1985:267-283). 

Die voordele vir 'n dogter wat laat ryp word is dat sy nie haar bekommer oar 

haar lengte en gewig nie en omdat sy dan fisies saam met die 

teenoorgestelde geslag van haar portuurgroep ontwikkel, ontstaan 

heterogene verhoudinge met die portuurgroep. 

Volgens Elkind en Weiner (1978:59) toon studies egter dat dogters wat laat 

ryp word dikwels meer twissoekerig, veeleisend en teepraterig is as dogters 

wat op die normale tyd ryp word. 

Albei geslagte verkies dit om saam met hul ouderdomsgroep te ontwikkel 

(Mussen &Jones 1957:243-256). Volgens Papalia en Olds (1993:485) word 

fisieke ontwikkeling beheer deur 'n interne horlosie wat ryping op sekere tye 

laat gebeur. Dit maak die taak van die opvoeders, om be grip en 

ondersteuning te bied belangriker. 

'n Ontevredenheid met hul liggame kan die adolessent beangs en raadop laat 

voel. Die media wat altyd die "model" mens voorhou, bring verdere spanning 

by die adolessent mee. Veral dogters volg soms ongesonde diete om gewig 
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te verloor. 'n Oorreaksie kan lei tot eetversteurings soos anorexia nervosa 

en bulimie. 

Die adolessent het 'n groat hoeveelheid kalsium, vitamines B en D, jodium 

en yster gedurende hierdie tydperk nodig. Uitermatige moegheid kan 

voorkom as gevolg van bogenoemde tekorte en chroniese spanning 

(Engelbrecht et al 1989:79). 

Die adolessent se besorgdheid oor sy fisieke voorkoms mag in die oe van die 

volwassene oordrewe voorkom, maar dit stem ooreen met die intensiewe 

belewing van sy eie liggaamlikheid (Vrey 1984: 179). Met die liggaamlike 

verandering kan hy sy liggaam 6f verheffend 6f vernederend beleef (Vrey 

1984: 178). Hetsy vroee- of laat onwikkeling, dit blyk dat dit die adolessent 

ten diepste, op 'n sosiale, emosionele, kognitiewe en konatiewe vlak, raak. 

Gouws en Kruger (1994:22) stel dit dat : 
11 Every child is unique and will assign a unique meaning to her physical 

development. 11 

Opvoeders moet bedag wees op die unieke ontwikkeling van elke 

adolessent. Met die oog op die studie van die effek van vaderlike 

werkloosheid op die leefwereld van die adolessent moet daar met meer 

sensitiwiteit na die adolessent gekyk word omdat hulle reeds, sander 

bykomende trauma, op 'n 11 wipplank" ry. 
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2.5 SEKSUELE ONTWIKKELING 

Dit is die taak van die opvoeders om die adolessent so korrek, eerlik en 

ondubbelsinnig moontlik in te lig oor hul seksuele ontwikkeling. Die 

adolessent moet die versekering kry dat die verandering in hul liggaam 

normaal en natuurlik is. Korrekte biologiese terme vir hul liggame moet aan 

die adolessent voorgehou word. Die leiding aan die adolessent rakende 

geslagtlike rypheid is van kardinale belang. Die opvoeder moet die 

verantwoordelikheid van die geslagsrypheid aan die adolessent uitwys. 

Voorligting moet aan die adolessent gegee word, rakende die erns van 'n 

buite-egtelike en onbeplande swangerskap asook seksueel oordraagbare 

siektes (Gouws & Kruger 1994:40). 

Alhoewel seksualiteit na vore tree in die adolessente fase is dit nie primer 

adolessente se belangstelling nie. Volgens Kermis, Monge en Dusek 

(1975:88-90) en Clarke-Stewart en Friedman (1987:29) is dit eens dat 

seksualiteit 'n laer prioriteit as byvoorbeeld toekomstige werk, om ander te 

verstaan, romanties by iemand betrokke te raak en sport het. 

'n Belangrike ontwikkelingstaak van die adolessent is om sy seksuele 

behoeftes op 'n sosiaal aanvaarbare wyse uit te leef sodat dit positief bydra 

tot sy identiteitsontwikkeling. Die seksuele onwikkeling kan met sy 

interpersoonlike verhoudings geYntegreer word. Volgens Juhasz en 

Sonnenschein-Schneider ( 1980:7 43-7 50) bied heteroseksuele verhoudings, 

wat tydens adolessensie in aanvang neem, die geleentheid om sy identiteit 

as 'n seksuele wese te ontwikkel. Namate die heteroseksuele verhoudings 

toeneem, begin hulle afsprake maak en vaste verhoudings ontwikkel. Aan die 

begin kan dit gesien word as eksperimentering met verskillende tegnieke van 

sosiale interaksie en liefkosing. Dit word gekenmerk deur 'n gevoel van een

wees met die beminde en 'n houding van eerbied en skugterheid teenoor die 

30 



Hoofstuk Twee 

beminde (Gerdes et al 1981 :281 ). Sodra hierdie vermoens bemeester is, 

neem die intimiteit en die emosionele eise toe. 

Nie net kulturele verskille nie maar ook die verskil tussen geslagte be"invloed 

seksuele gedrag. Mussen, Conger, Kagan en Huston (1984:260-272) is van 

mening dat die seksuele drang by seuns sterker is as by dogters. Dit word 

deur Thom ( 1 990:41 6-41 7) toegeskryf aan die feit dat masturbasie meer by 

seuns voorkom as by dogters. Die fisiologiese verklaring is dat die seun se 

geslagsorgane meer opvallend is as die van dogters. Dit veroorsaak dat die 

seun meer as die dogter aan spontane stimulering blootgestel word. Hier 

benewens veroorsaak testosteroon dat die seun se geslagsdrang sterker is. 

McCabe en Collins (1979:407-425) vind dat die dogter aan die sosiale 

verwagting, dat die vrou minder belangstel in seksuele bevrediging, voldoen. 

Met die emansipasie van die vrou en die veranderde houdings en waardes 

rakende seksualiteit verklein die gaping omtrent geslagsverskille (Thom 

1990:417). 

Besluite rakende seksuele gedrag moet in verband gebring word met die 

norme en waardes van die samelewing. Gerdes et al (1981 :280-282) 

beklemtoon dat die opvoeder seker moet maak dat die betekenis wat aan 

morele waardes van die volwassene en die adolessent geheg word, dieselfde 

is. Die volwassene beskou dalk seks buite die huwelik as immoreel, terwyl 

die adolessent seks sander liefde immoreel kan beskou. 

Die adolessent beleef konflik en ambivalensie want enersyds keur die media 

en die maats seksualiteit goed, terwyl ouers, die kerk, onderwysers en leiers 

andersyds dit afkeur. Die adolessent word in die huidige samelewing 

gekonfronteer met verskeie waardestelsels en dit word vir horn al hoe 

moeiliker om besluite ten opsigte van sy seksuele gedrag te neem. Daar 

bestaan nie net verskille oor die verskillende waardes nie, maar daar bestaan 
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ook, volgens Alexander,Roodin en Gorman (1980:233), uiteenlopende 

menings oor die effek van voorhuwelikse geslagsgemeenskap. Die meer 

tradisionele siening is dat te vroee seksuele verkeer angs, skuldgevoelens en 

ongewenste buite-egtelike swangerskappe tot gevolg kan he. Die siening 

bestaan ook dat die adolessent nie emosioneel ontvanklik is om die seksuele 

verantwoordelikheid te hanteer nie. 

Andersyds is daar die mening dat voorhuwelikse geslagsgemeenskap die 

individu voorberei vir die seksuele sy van die huwelik. Dit verseker 'n 

realistiese verwagting, bring helderheid oor seksuele aanpassing en skakel 

romantiese en idilliese idees oor hierdie aspek uit. 

Volgens Thom ( 1 990:41 3-41 5) bestaan verkeerde opvattings oor seksualiteit 

by die adolessent omdat inligting oor seksuele sake die adolessent te laat 

bereik, of hulle beskik oor foutiewe inligting. Sommige dogters dink 

verkeerdelik dat hulle te ongereeld gemeenskap het om swanger te raak, 

hulle te jonk is, hulle net swanger kan raak tydens menstruasie of net 

wanneer hulle 'n baba wil he. Die siening by die dogters bestaan dan ook dat 

die seun verantwoordelik is om voorbehoed- maatreels te tref, in terme van 

die gebruik van kondome of ontrekking gedurende gemeenskap (Zelnik & 

Kantner 1980:230-237). Aangesien 'n toenemende aantal adolessente 

seksueel aktief is en hulle nie altyd gebruik maak van kondome nie, of meer 

as een seksuele maat het, kan siektes soos gonorree, genitale herpes, sifilis 

en verworwe immuniteitgebreksindroom (Vigs) oorgedra word. 

Dit is duidelik dat seksualiteit 'n belangrike deel van die adolessent se 

verhoudingslewe uitmaak en bydra tot die ontwikkeling van sosiale en 

emosionele rypheid afhangende van hoe dit hanteer word. Die adolessent het 

nie net onderrig in die feitelikhede en tegnieke rondom seksualiteit nodig nie, 
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maar ook ten opsigte van die vorming van 'n gesindheid van liefde, 

waardering en beskerming van die liggaamlike en geestelike andersheid van 

die persoon (Pistoruis 1980:207). 

Die navorser is van mening dat die opvoeder met ondersteuning, begrip en 

goeie kommunikasie onnodige skuldgevoelens, spanning en onsekerheid by 

die adolessent uit die weg kan ruim. 

2.6 KOGNITIEWE WORDING EN BETEKENISGEWING 

Kognitiewe wording is 'n belangrike skakel in die ontwikkelingsfase van die 

adolessent op sy weg na selfaktualisering en volwassenheid. Navorsers soos 

Lindworsky, Frohn, Sassenfeld, Piaget, Bruner en Flavell wat die kognitiewe 

ontwikkeling van die mens bestudeer het, is dit eens dat die meeste kinders 

op 11-12 jarige ouderdom groot vordering toon op verstandelike gebied. 

"Cognitive development is the continuous and cumulative development of 

the intellect, and it proceeds at the individual's own tempo" (Van den 

Aardweg & van den Aardweg 1988:39). Dit impliseer dat twee adolessente 

wat chronologies dieselfde ouderdom is, kognitief van mekaar kan verskil. 

Kognitiewe wording omsluit verstandsprosesse soos waarneming, 

konseptualisering, insig, verbeelding, kennis en ervaring. 

Die adolessent se kognitiewe vermoe ontwikkel nie net kwantitatief nie maar 

ook kwalitatief. Die kwantitatiewe aspek hou verband met die meetbare 

dimensie van kognitiewe wording en gee 'n aanduiding van die adolessent 

se vermoe om bepaalde intellektuele take effektief te kan bemeester en 

verrig. Die kwalitatiewe aspek van kognitiewe wording verwys na die aard 

en struktuur van die denkprosesse. Die kwantitatiewe en kwalitatiewe 

denkprosesse ontwikkel nie afsonderlik nie, maar aanvullend en ge'integreerd. 
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Navorsing random die kwantitatiewe benadering dateer vroeer as dfe van 

kwalitatiewe benadering, met Binet se pionierswerk in 1904 ten opsigte van 

die meting van intelligensie. Daar is 'n steeds groeiende belangstelling in die 

kwalitatiewe aspekte van kognitiewe wording. Die navorser wat op hierdie 

gebied baanbrekers werk verrig het, was Jean Piaget. {Sien Tabel 3 vir 'n 

uiteensetting van die kognitiewe wordingsfases soos deur Piaget daargestel.) 

2.6.1 Kwalitatiewe kognitiewe wording 

TABEL 3 

KOGNITIEWE WORDINGSFASES VAN PIAGET 

FASE OUDERDOM 

Sensoriese-motoriese denkfase ± 0-2 jaar 

Pre-konseptuele denkfase ± 2-7 jaar 

Konkreet-operasionele denkfase ± 7-11 jaar 

·<<< · ... ·.···. ·.:.·.: ·> . ··< <···· >.· :.<: ··.·.... .<·:.. . .. · ·. 

< Formeel~9pera$ionele denkfas·e ± 11?1 5 jaa( 
.. ·.· .··• .... :::: 

Gouws en Kruger ( 1994:47). 

Vir die doeleindes van dfe studie sal daar op die formeel-operasionele fase 

gefokus word. 

Waar die kind vroeer konkreet en ikonies gedink het, begin hy nou, in die 

formeel-operasionelefase, skematies, abstrak en formeel-operasioneel dink. 
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Hy kan die verband tussen gebeurtenisse sien, letterkundige en grafiese 

materiaal interpreteer en bedrewe geheue skemas ontwikkel wat help om op 

ander wyses as blote memorisering te leer. Hy beskik oar die vermoe om 

inligting te klassifiseer en te organiseer. Die adolessent dink meer oar sy eie 

gedagtes en idees wat daartoe lei dat hy meer introspektief is. Hy vorm 

geleidelik 'n selfstandige mening. Weens die tekort aan lewenservaring is sy 

denke egter nag onsensitief, impulsief en soms oppervlakkig (Engelbrecht et 

al 1989:79-81 ). 

Kenmerke van formeel-operasionele denke 

Piaget het die volgende kenmerke met betrekking tot formeel-operasionele 

denke onderskei: 

* Abstrakte denke 

Dit is die vermoe om abstrak te kan dink, die adolessent is nie meer 

konkreet gebonde nie. In hierdie proses kan die adolessent verhoudings 

tussen begrippe raaksien, kan verwantskappe tussen begrippe verstaan, 

simbole met mekaar vervang (soos in algebra), om bestaande stelsels te 

ondersoek, bevraagteken en oar homself te dink. 

* Werklike teenoor die moontlike 

Tydens die adolessente fase dink hy nie net aan dit wat werklik bestaan 

en gebeur nie maar oak oar die moontlike. Die adolessent dink oar dit 

wat "kan of mag wees". 
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* Proporsionele denke 

Die adolessent kan oar 'n stelling dink en stellings daaroor maak. So oak 

kan die adolessent tot gevolgtrekkings kom deur ander gevolgtrekkings. 

* Wetenskaplike denke 

Die adolessent in hierdie fase kan sistematies dink. Hulle ontwikkel die 

vermoe om al die faktore vir 'n probleem te oorweeg om by die korrekte 

gevolgtrekking te kom. 

* Hipoteties-deduktiewe denke 

Die adolessent ondersoek die gegewens aan horn gegee, 'n aantal 

hipoteses oar moontlike oplossings word gestel en sekere afleidings word 

dan gemaak (Sarafino & Amstrong 1980: 180-188). Verder is die 

adolessent in staat om logiese verhoudings tussen hipoteses en die 

werklikheid te oorweeg. Dit staan dan oak bekend as interproporsionele 

logika. 

* Begrip van proporsionaliteit 

Dit stel die adolessent in staat om 'n begrip van verhoudings te vorm en 

as 'n algemene beginsel te aanvaar. Die adolessent sal deur beredenering 

tot 'n oplossing van die probleem kom en nie soos in die konkrete fase 

van die "tref en trap" metode gebruik maak nie. 
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* Kombinatoriese denke 

Die kombinatoriese denke stel die adolessent in staat om alle moontlike 

kombinasies van elemente in die versameling bymekaar te voeg en te 

bedink. Hierdie vermoe is 'n direkte gevolg van proporsionele denke 

(Brainerd 1978:84-90). (eie onderstreping) 

Biologiese grondslae van kognitiewe wording 

* Die aanpassingsproses by kognitiewe wording 

Sonnekus en Ferreira ( 1981: 157-161) toon aan dat Piaget se siening van 

intellektuele ontwikkeling gebaseer is op 'n aanpassingsproses en dat daar 

'n ekwilibrium tussen die biologiese groei en omgewingsinvloede bestaan. 

Piaget kwalifiseer intelligensie soos volg: lntelligensie beteken 

aanpassing. Die proses van intellektuele aanpassing geskied in terme van 

twee prosesse naamlik - assimilasie en akkommodasie. 

Assimilasie 

Assimilasie is die proses waardeur nuwe ervaringe by bestaande skemas 

ingeskakel word. Die indivJdu sal net dfe ervaringe opneem wat by sy huidige 

verwysingsraamwerk inpas. Die ervaringe wat opgeneem word, word dan 

getransformeer om by die reeds bestaande struktuur van ervaring in te pas. 

Akkommodasie 

Die rol van die akkommodasie is om die nuwe ervaring vanuit die omgewing 

te ontvang of in te pas binne die ou struktuur. Die bestaande intellektuele 
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struktuur sal telkens verander word om nuwe inligting te akkommodeer. 

lntellektuele strukture en ekwilibrium 

Die proses van assimilasie en akkommodasie moet in balans met mekaar 

staan. Hierdie balans kan versteur word as die prosesse van assimilasie en 

akkommodasie nie in balans tot mekaar staan nie. Piaget beweer dat hierdie 

versteuring in balans, in elke lewensperiode of fase van kinderlike 

ontwikkeling kan voorkom. 

Formeel-operasionele denke is die hoogste vlak van kognitiewe wording wat 

die individu kan bereik. Die formeel-operasionele denke begin wel tydens 

adolessensie, maar is nie beperk tot adolessensie nie. Sommige persone 

bereik nooit hierdie stadium nie (Gouws & Kruger 1994:48). 

2.6.2 Kwantitatiewe kognitiewe wording 

Volgens Sonnekus (1967:45) is "toetse" ontwerp om kinders se 

intelligensie, volgens 'n "meetinstrument" en "laboratoriumapparaat" 

kwantitatief en op 'n statistiese wyse weer te gee. In 1905 het Binet, toe 

hy voor die opgawe te staan gekom het om verstandelik gestremdes te 

selekteer, begin besin oor 'n maatstaf om intelligensie te meet. Na 

proefnemings stel hy in samewerking met Simon, 'n psigiater, in 1904-1905 

'n reeks items op wat in moeilikheidsgraad gerangskik is. Die 

moeilikheidsgraad neem met die chronologiese ouderdom van die kind toe, 

beginnende by die ouderdom drie (Van Niekerk 1990:78). 

In 1908 verskyn 'n hersiene skaal deur Binet en Simon, en toe is die 

verstandsouderdom ook, naas die chronologiese ouderdom van die kind 
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bygevoeg. Met die hersiening van Binet se intelligensie toets deur Terman 

aan die Stanford-Universiteit, word die intelligensie kwosient (IK) bepaal deur 

die ratio van die verstandsouderdom (VO) en die chronologiese ouderdom 

(KO) te vermenigvuldig met 100. 

Die kind se IK word op die volgende wyse bereken: 

VO 

IK x 100 

KO 

In 1939 verskyn die Wechsler-Bellevueskaal vir adolessente en volwassenes 

en word in 1949 opgevolg met die publikasie van die "Wechsler Intelligence 

Scale for Children", gestandaardiseer deur Wechsler wat verbonde was aan 

die Bellevue Hospitaal in New York, vir meting van kinders tussen vyf en 

vyftien jaar. 

Hierdie skale verskil ook van dfe van Terman in die opsig dat daar 

weggedoen is met die VO en KO, en daar dan van 'n punteskaal gebruik 

gemaak word. Ook word onderskeid gemaak tussen 'n nie-verbale of 

praktiese intelligensie en 'n verbale of teoretiese intelligensie om 'n totale 

intelligensie telling te kry (Gouws & Kruger 1994:57). 

Die volgende gestandaardiseerde intelligensie toetse vir adolessente, word 

meestal in Suid-Afrika gebruik: 

* Senior Suid Afrikaanse lndividuele Skaal - Hersien (SSAIS-R) (1991 ); 

* lndividuele intelligensie ska al vir Zulu sprekende leerlinge ( 1 988); 

* lndividuele intelligensie skaal vir Xhosa sprekende leerlinge (1990); 

* Nuwe Su id Afrikaanse groep toets (NSAG) ( 1965); 

* Algemene Skolastiese Aanleg Toets (ASAT) (1991 ); 
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* Griffiths kognitiewe ontwikkeling ska al ( 1 970). 

In tabel 4 word 'n klassifikasie van intelligensie-tellings aangebied. 

TABEL 4 

INTELLIGENSIE-TELLING INDELING 

IK TELLING GROEP % VAN BEVOLKING 

140 + begaafd 1 % 

131-140 hoog superieur 1 % 

121-130 superieur 7% 

111-1 20 hoog gemiddeld 16 % 

90-110 gemiddeld 50 % 

80-89 laag gemiddeld 16 % 

70-79 verstandelik-gestremd 7% 

60 en laer verstandeli k-ergge- 2% 

gestremd 

Gouws en Kruger (1994:57). 

Hierdie klassifisering gee die interpreteerder 'n idee wat die IK beteken. In 

Suid-Afrika word die leerlinge se IK in die skole getoets, hetsy met 'n 

individuele intelligensie toets of 'n groep toets. Die telling wat die leerling op 

die bepaalde dag onder bepaalde omstandighede kry, is slegs 'n aanduiding 

van die leerling se skolastiese aanleg tot op hede. Die intelligensie telling 

help die opvoeders om die leerling beter te verstaan. Die IK telling dien slegs 

as 'n aanwyser van die leerling se vermoens en daar moet gewaak word dat 
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die leerling nie in 'n kategorie geplaas word, waaruit hy moeilik of glad nie 

kan ontsnap nie (Gouws & Kruger 

1994: 56~58). 

Die adolessent se kognitiewe vermoe (kwalitatief en kwantitatief) stel horn 

in staat om aan die eise van die samelewing te voldoen. Sy vermoe tot 

formele-operasionele denke lei tot toenemende introspeksie met dfe daarmee 

gepaardgaande self-kritiek, self-evaluering en pogings tot selfverbetering. 

Daar is dus 'n verband tussen die adolessent se kognitiewe wording en sy 

selfbeeld. Sukses op akademiese gebied be'invloed sy selfbeeld positief en 

verhoog sy motivering om by sy skoolwerk betrokke te raak. Dit gebeur ook 

dat die sosiale druk om goed of swak op skool te doen by seuns en dogters 

verskil. Gedurende die adolessente jare beleef veral die adolessente dogter 

grater druk om goed te presteer, uit vrees vir ongewildheid (Engelbrecht et 

al 1989:80-82). Die seuns presteer beter in die adolessente fase omdat hy 

horn voorberei vir 'n beroep. Engelbrecht et al (1989:81) beweer dat seuns 

meer geredelik uitgelok word tot intellektuele uitdaging en dogters neig om 

weg te skram daarvan. 

Engelbrecht et al (1989:81-83) meld dat 'n ondersoek "Project Talent", wat 

oor 'n tydperk van drie jaar met 400, 000 hoerskool leerlinge in die VSA 

onderneem is, aangetoon het dat 'n skoolklimaat wat die leerling motiveer 

en gretig maak om te leer, bevorderlik is vir kognitiewe wording. Die 

navorsers het bevind, dat wat die skool doen van minder belang was en dat 

hoe hulle dit doen die grootste bydrae tot kognitiewe wording gehad het. (eie 

onderstreping) 

Dit moet ingedagte gehou word dat persoonlikheidsfaktore soos selfvertroue, 

onafhanklikheid, selfhandhawing, die wil om te presteer, die begeerte om 
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probleme op te los en die lus om mee te ding 'n invloed uitoefen op 

kognitiewe wording (Thom 1990:422-426). In hierdie verband kan ouers 

reeds in die kind se vroee ontwikkelingsjare 'n bepalende rol speel en wel 

deur die kind tot onafhanklikheid, selfhandhawing, die wil om te presteer, 

selfvertroue en die begeerte om probleme op te los, aan te moedig. 

Opvoedingstyle gedurende adolessensie het 'n duidelike en merkbare invloed 

op die wording van die adolessent. Luingman (1974:22) toon dat kinders se 

kognitiewe wording positief be'invloed deur ouers wat 'n demokratiese 

opvoedingstyl volg. In so 'n demokratiese opvoedingsmilieu waar die kinders 

baie liefde, ondersteuning en aanmoediging kry, dog met ferme beheer, 

koester die opvoeders en die kinders realistiese verwagtings, nie net op 

akademiese terrein nie maar ook op emosionele en sosiale terreine. Met die 

fase van formeel-operasionele denke wat die adolessent betree, waar hy 

krities oor sake dink, moontlikhede ondersoek en in 'n toenemende mate 

strewe na onafhanklikheid, kan die adolessent wie se vader werkloos is, 

gemoedskommelinge beleef en depressief of ontevrede raak met die situasie. 

Ausubel en Sullivan (1970:88) is van mening dat kognitiewe wording, in 

samehang met persoonlikheidsfaktore, verweef is in morele wording. 

2. 7 MORELE WORDING 

Die woord moraal word van die Latynse woord "moralis" afgelei wat beteken 

"gewoontes, maniere of patrone van gedrag wat konformeer tot die 

standaarde van 'n groep" (Hurlock 1973:246). Die adolessente word, as deel 

van die samelewing, met waardes, norme, behoeftes, tradisies, gewoontes 

en religieuse sienings gekonfronteer. Dit wat reg en verkeerd is, word aan 

die individu voorgeskryf. In die tradisionele samelewing was meer reels en 

waardes vir gedrag voorgeskryf, as in die moderne samelewing (Thom 
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1990:427). Die onus rus op die individu om sy gedrag volgens waardes van 

sy keuse te rig. Hierdie verantwoordelikheid wat op die individu rus, kan vir 

die adolessent probleme skep omdat hy deur 'n groat verskeidenheid 

waardes gekonfronteer word sander duidelike riglyne of reels oar watter 

waardes te vermy of te aanvaar (Hurlock 1973:246). Dit kan egter vir die 

adolessent, wie se vader werkloos is, net tot grater onsekerheid bring omdat 

die ouers gewoonlik dan te verstrengel is in hul eie probleme en daarom nie 

genoegsame leiding aan die adolessent kan verskaf nie. 

2. 7 .1 Morele kode 

Moraliteit het betrekking op die standaarde van gedrag van die groep 

waaraan die individu behoort. Standaarde van morele gedrag mag verskil 

volgens geslag, ouderdom en sosio-ekonomiese stand. Die morele kode van 

die adolessent het betrekking op ideale in verband met eerlikheid, lojaliteit, 

morele moed en verantwoordelikheid. 

Een van die belangrikste take van die adolessent is om 'n persoonlike 

waardestelsel te vorm. Sams is die adolessent se gedrag teenstrydig met die 

kode juis omdat hy nag besig is om sy weg te vind deur middel van 

eksperimentering en hy nie altyd weet wat horn in 'n situasie te doen staan 

nie. Die voorgeskrewe waardes word dan oak deur die adolessent 

bevraagteken en sekere waardes word aanvaar, ten einde sy eie 

waardestelsel te vorm. Die vermoe van die adolessent om formeel

operasioneel te dink, help horn om hipoteses te stel, dit te ondersoek en 

sekere afleidings te maak. Die vermoe om abstrak te dink, stel die adolessent 

in staat om oar alternatiewe waardes te dink en dit rasioneel te beoordeel. 
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Die volgende waardes kan deur die adolessent aanvaar of verwerp word: 

* respek vir die gelykheid van die mensdom; 

* bewus wees van sosiale verantwoordelikheid; 

* eerlikheid ten opsigte van interpersoonlike verhoudinge; 

* die waardigheid van ander erken; 

* oorweging van alle moontlike opsies in 'n saak; 

* behandel ander soos jy behandel wil word; 

* wees betroubaar; 

* praat die waarheid - dit is van belang vir vertroue, selfrespek en sosiale 

gesondheid; 

* wees eerlik in alle aspekte van die lewe; 

* respekteer die regte van ander; 

* bewys verantwoordelikheid en moed ten opsigte van groepsdruk. 

(Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988: 16-17). 

Thom (1990:431-432) toon die volgende faktore wat die aard van die 

adolessent se morele wording be'invloed, aan: 

* Ouerlike houdings en optredes 

Die verhouding tussen die adolessent en sy ouers bepaal of die waardes 

wat aan horn voorgehou word, ge"internaliseer sal word of nie. Die 

opvoedingsstyl het 'n merkbare invloed op die morele wording van die 

adolessent. Sou die ouers induktiewe dissiplinere tegnieke gebruik deur 

met die kind te redeneer en verduidelikings te gee vir sekere optredes, sal 

die morele waardes waarskynlik ge'internaliseer word. 

Empiriese studies wat gepoog het om die peil van sedelike oordeel van 'n 

adolessent vas te stel het bevind dat: 
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" ... the average young person of adolescent age is likely to subscribe to 

ideas of right and wrong that come close to the ideas held by adults" 

(Jersild 1963:388}. 

* Die portuurgroep 

Aanvaarding deur die portuurgroep is vir die adolessent van kardinale 

belang. Die adolessent konformeer met die portuurgroep se standaarde en 

gedragsbeperkings met die doel om deur die groep aanvaar te word. 

* Godsdiens 

Die adolessent se houding jeens godsdiens be"invloed sy morele wording. 

Gelowige adolessente in teenstelling met nie-gelowige adolessente toon 

'n grater mate van verantwoordelikheid, het meer sekuriteit, identifiseer 

met die houding van hulle ouers en die gebruik van alkohol- en 

dwelmverslawing asook voorhuwelikse geslagsgemeenskap kom minder 

voor. 

* Geslagsrol 

Geslagsrolgedrag word vir die adolessent deur stereotipe verwagtings 

bepaal. Sou die adolessent nie die post-konvensionele vlak van morele 

oordeel bereik nie, kan rolverwarring voorkom. 

In die soeke na die morele kode ontstaan daar emosionele verwarring en 

onsekerheid by die adolessent. Die oorsaak vir hierdie verwarring word 

duidelik deur (Landis 1960:7-13} saamgevat as hy se: 

"The path to moral maturity in the complex society is not always clearly 
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marked, the goal not easily reached". 

2. 7 .2 Portuurdruk 

In die strewe na onafhanklikheid leun die adolessent meer op sy 

portuurgroep en tydgenote vir ondersteuning en aanvaarding en kan hul 

norme slaafs nagevolg word (Gerdes et al 1981 :280). Die adolessent 

openbaar 'n drang na aanvaarding deur die portuurgroep. In die strewe na 

aanvaarding deur die portuurgroep, is die adolessent gemotiveer om alles te 

doen wat die groep meen reg is, soms ten spyte van sy eie siening en 

waardes. Ambivalente gevoelens kan ontstaan wanneer die norme van die 

portuurgroep en dfe van homself en sy ouerhuis verskil, veral as dit anti

sosiale gedrag vereis. 'n Te hoe mate van konformiteit kan individualiteit 

beperk. Konformering met die portuurgroep kan daartoe lei dat die waardes 

wat in die ouerhuis aang.eleer is, versterk word, aangesien die ouers die 

adolessent meestal aanmoedig om maats te wees met portuurs met dieselfde 

waarde-orientasie as dfe van die ouerhuis (Thom 1 990:431). Die adolessent 

kan deur aanvaarding in 'n groep, kameraadskap ervaar wat aan horn 'n 

gevoel van warmte, veiligheid en begrip gee. Die adolessent kry dan ook die 

geleentheid om vrylik te praat oor sy vrese, verwarde gevoelens, ideale en 

drome. Sodoende kry hy die geleentheid om ontslae te raak van emosionele 

spanning. Deur aan 'n groep te behoort, kry die adolessent die geleentheid 

om sy eie identiteit te formuleer. 

Die adolessent wie se vader werkloos is, kan die gevaar loop, om enige iets 

te doen om deur die portuurgroep aanvaar te word, meer as ander 

adolessente. Werkloosheid veroorsaak dat die gesin meestal sosiaal verwerp 

voel en dit is 'n kritieke tyd vir die adolessent wie se morele wording nie ryp 

genoeg is om die traumatiese situasie te aanvaar en verwerk nie. 
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2. 7. 3 Religieuse belewing van die adolessent 

Hand aan hand met morele wording, betree die adolessent 'n fase van 

religieuse ontwikkeling. 

Godsdiens is eie aan 'n kultuur of bepaalde groep mense met dieselfde 

oortuiging. Volgens Gouws en Kruger (1994: 188) word kinders, volgens hul 

ouers se siening oor wat reg en verkeerd, waardevol en waardeloos en wat 

goed of boos is in 'n bepaalde geloof, hetsy Joods, Protestants, Rooms 

Katoliek, Islams ensovoorts, opgevoed. Na godsdienstige opvoeding 

gedurende die kinderjare, waar die kind die ouer se godsdiens aanneem, 

ontstaan daar twyfel in die adolessente fase. Met die ontwikkeling van die 

formeel-operasionele denke begin die adolessent meer abstrak dink. Die 

adolessent begin toenemend in abstrakte terme oor sedelikheid en godsdiens 

redeneer. Hy begin 'n beter begrip oor die historiese tydsverloop kry en snap 

die betekenisse en konteks van die historiese gebeurtenisse beter. Teenoor 

die religieuse idees en praktyk staan die adolessent meer krities en objektief, 

terwyl die inhoud en metode van die godsdiensonderrig problematies kan 

wees. Vrae soos: Hoekom moet ons kerk toe gaan? Is daar 'n hemel en 'n 

hel? Bestaan God werklik? word gevra. Sy kritiese ingesteldheid oor homself 

en and er, laat horn dikwels teleurgesteld in homself, die gemeenskap en die 

godsdiens voel. Baie adolessente beleef probleme om godsdiens en 

wetenskap, veral natuurwetenskap, met mekaar te versoen en beleef dit 

asof daar 'n onversoenbare kloof tussen die twee bestaan. Opvoedingsteun 

is van kardinale belang tydens dfe twyfel. Soos op al die ander terreine van 

ontwikkeling, openbaar die adolessent 'n soeke na 'n eie identiteit op die 

normatiewe en religieuse gebied (Engelbrecht et al 1989: 171; Gouws & 

Kruger 1994:1 88). 
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Die adolessent plaas 'n hoe premie op aanvaarding. Hy wil graag aan iemand 

of iets behoort. Na die tydperk van onsekerheid en verlange, na dit wat goed 

en eg is, kom dikwels 'n tydperk van bekering. Met sensitiewe begeleiding 

deur die opvoeder, kan die adolessent bewus word van 'n behoefte aan God 

en geloof. Met die aanvaarding van die religieuse geloof voe I die adolessent 

in beheer ten opsigte van die "wipplank" gevoelens wat hy voortdurend 

beleef in die fase. Hy voel dan geborge en veilig in die geloof en in homself 

(Engelbrecht et al 1989:171-173). 

Hurlock ( 1973:228-240) en Gouws en Kruger (1994: 188-190) toon aan dat 

die adolessent deur ontwikkelingsstadia gaan om sy geloofsbehoeftes te 

vervul. 

* Religieuse ontwaking 

Tydens religieuse ontwaking is daar toenemende belangstelling in geloof 

en houdings jeens geloof veral in die voorbereiding om lidmate van die 

ouers se geloof te word. 

* Religieuse twyfel 

Die adolessent bevraagteken die geloof en die bywoningsprosedures van 

die kerk. In die fase beweeg hulle soms net weg van die kerk of hulle 

verander van kerk en geloof, afhangende van die ouers se siening en 

dissipline. Religieuse twyfel manifesteer in die volgende vier aspekte 

naamlik: 

verwerping; 

alternatiewe; 
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In hierdie staduim beset die adolessent dat hy wel 'n geloofsverbintenis 

nodig het. Die adolessent verbind horn dan in geloof, nadat hy al die 

moontlikhede ondersoek en bevraagteken het. Die adolessent voel dan 

· vervuld, toegewy en rustig in homself omdat hy die versekering het dat 

hy aan God behoort, wat beheer oar sy lewe neem. 

Engelbrecht et al (1989: 172) is van mening dat gebed 'n persoonlike 

ervaring is. Dfe navorser is van mening dat die kind se behoeftes tot 

gebed in elke ontwikkelingsfase verskil. Die kleuter bid 'n aangeleerde, ge

ykte gebedjie. Die primere skoolkind beset dat God nie konkreet 

teenwoordig is nie. Hulle vra nag konkrete dinge wat hulle begeer, maar 

oak om gehoorsaam te wees, om te kan leer en om aansien te verwerf. 

Vir die adolessent word gebed meer 'n persoonlike gesprek met God en 

kan hy sy diepste kwellings en behoeftes weergee. Die adolessent vra oak 

nag baie om sy behoeftes te bevredig, maar die lof en dankbetuiging 

teenoor God kom sterker na vore. Faktore wat gebed kan be'invloed is die 

opvoedingsmilieu, die invloede van die portuurgroep en samelewing op die 

adolessent en die adolessent se eie kreatiwiteit. 

Gouws en Kruger ( 1994: 192) toon aan dat die adolessent in die steeds 

vinnig veranderende wereld met werkloosheid en geweld aan die orde van 

die dag, sy eie geloof en identiteit moet verwerf. Ross ( 1950: 1 58) het in 

'n studie met 2000 adolessente bevind dat: 

" ... for a large number of young people religion is 'a vague body of 
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inherited or acquired ideas' which they have not, to any substantial 

degree, experienced or understood." 

Die navorser is van mening dat godsdiens 'n belangrike plek in die lewe 

van die adolessent inneem en dit help horn om die betekenis en waarde 

van die lewe te begryp, mits hy met die grootste sensitiwiteit, begeleiding 

van die opvoeders ontvang. 

2.8. AFFEKTIEWE WORDING, BELEWING EN DIE PERSOONLIKHEIDS 

ONTWIKKELING VAN DIE ADOLESSENT 

Die begrip affektiwiteit is 'n aanduiding van die mens se gevoelslewe (Plug 

et al 1987: 8). Dit kan verwys na emosionele energie, intensiteit, labiliteit of 

die omvang van die emosies. Dit kom onder andere in gelaatsuitdrukkings, 

fisiologiese reaksies soos bloos en die verhoging van bloeddruk of 

verandering van pupilgroote na vore. 

Die affektiewe is 'n weerspieeling van die wyse waarop die mens horn in 'n 

bepaalde situasie bevind en hoe hy dit beleef. Die adolessent kan horn veral 

in die volgende gemoedstoestande bevind: 

* Die adolessent kan passief wees in 'n bepaalde situasie en die situasie kan 

vir horn bepaalde kwaliteite inhou. Ashy woedend is, kan hy verskillende 

kwaliteite van woede beleef naamlik, magteloosheid, verslaenheid, 

aggressiwiteit en benoudheid. 

* Die adolessent kan homself oopstel vir die gebeurtenisse. Hy kan so sterk 

daarby betrokke raak dat dit horn ontroer en meevoer. 
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* Die adolessent kan homself afsluit vir die appel van die situasie, dan het 

die situasie geen betekenis vir horn nie. (eie onderstreping) 

Die a'dolessent moet 'n eie identiteit ontwikkel, dit dien dan as 'n brug 

tussen dit wat hy was as 'n kind en dit wat hy gaan wees as 'n volwassene. 

Om 'n eie identiteit te ontwikkel is die belangrikste ontwikkelingtaak van die 

adolessent (Gouws & Kruger 1994:83). Volgens Gouws en Kruger (1994:83-

84) is baie navorsing al gedoen oor die ontwikkeling van die identiteit en die 

persoonlikheid van die mens. Verskillende benaderings het ontstaan naamlik, 

die biologiese perspektief van Freud en Hall; die sosiale perspektief van 

Mead; die self-persepsie van Rogers; die interpersoonlike verhoudinge van 

Sullivan en die psigososiale benadering van Havighurst en Erikson. Erik 

Erikson se psigososiale benadering, het persoonlikheidsontwikkeling in agt 

fases ingedeel. Vir die doeleindes van dfe studie word daar op die vyfde fase 

naamlik identiteitsverwerwing gefokus. 

Erikson se psigososiale benadering is reeds kortliks deur die navorser in 

hoofstuk twee (sien paragraaf 2.2.3) na aanleiding van Gouws en Kruger 

(1994:81) bespreek. 

Hoewel daar tussen begrippe soos identiteit, selfbeeld en selfkonsep 

onderskei word, moet voortdurend in gedagte gehou word dat die begrippe 

nooit van mekaar geskei kan word nie. Die mens as 'n fisieke, psigiese en 

geestelike wese is te alle tye 'n eenheid, wat nie in afsonderlike entiteite 

geskei kan word nie. Deur te onderskei tussen die begrippe poog die 

navorser om 'n duideliker beeld van die mens en meer spesifiek van die 

adolessent in sy uniekheid, te verkry. Die adolessent is voortdurend betrokke 

in sy totaliteit by sy handelinge. 
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Die adolessent se persoonlikheid, identiteit, selfkonsep, selfaktualisering en 

belewing sal kortliks in die volgende afdeling van die hoofstuk bespreek 

word. 

2.8.1 Persoonlikheid 

'n Belangrike aspek wat met die adolessent se affektiewe wording gepaard 

gaan, is die ontwikkeling van die adolessent se persoonlikheid. 

Persoonlikheid dui op die ge'integreerde en dinamiese organisasie van 'n 

individu se psigiese, sosiale, morele en fisiese eienskappe, soos dit in 

wisselwerking met sy omgewing en ander persone tot uiting kom en soos 

bepaal deur die interaksie tussen die konstitusionele en omgewingsfaktore 

(Plug et al 1987:274). Die persoonlikheid ontwikkel gedurende die 

lewensloop van die individu en is nooit staties nie. Die term dui op die 

patroon van eienskappe op 'n gegewe tydstip in die individu se lewe. 

Die persoonlikheid kan beskou word as: " ... the sum of what a person is, 

why she is like that, and how she appears to, and is interpreted by, other 

people" (Gouws & Kruger 1994:84). 

Uit navorsing blyk dit dat navorsers verskil oor die ontwikkeling van die 

persoonlikheid. Sommige beklemtoon die psigoseksuele, psigososiale, of 

interpersoonlike faktore. Al die faktore speel 'n belangrike rol in die 

ontwikkeling van die adolessent. Die opvoeder moet egter in gedagte hou 

dat die ontwikkeling van die persoonlikheid bepaal word deur oorerwings- en 

omgewingsfaktore, so byvoorbeeld word daar in teoriee waar die klem op 

oorerwing val, geglo dat die geneigdheid tot kriminele dade, 'n 

oorerwingsfaktor is en rehabilitering kan nie 'n rol speel nie. So ook in die 

geval van die oor beklemtoning van omgewingsfaktore, is dit onaanvaar-baar 
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om te glo dat lae intelligensie byvoorbeeld nie 'n rol speel in die beperking 

op die ontwikkeling van die adolessent nie. Dit blyk egter dat sekere aspekte 

van persoonlikheid wel aangeleer kan word en dat deur positiewe stimuli en 

ervarings, die persoonlikheid van die adolessent wel positief sal ontwikkel. 

Gouws en Kruger (1994:84) toon dat die mens se persoonlikheid 

voortdurend aan spanning en angstigheid blootgestel word. So word in die 

psigososiale benadering klem gele op die identiteit teenoor die roldiffusie. Om 

die aanslae op die persoonlikheid te kan verwerk ontwikkel die adolessent 

verdedigingsmeganismes . om van die an gs en spanning ontslae te raak. 

Hierdie verdedigingsmeganismes vind, volgens die psigoanalitici, op 'n 

onbewuste vlak plaas en beskerm die persoonlikheid teen gevoelens van 

angstigheid, skuld, skaamte ensovoorts. Verdedigingsmeganismes wat die 

mens gebruik is: projeksie, ontkenning, onderdrukking, sublimasie, 

rasionalisering, regressie, reaksieformasie, identifisering, verplasing en 

fantasie. 

Dit blyk dat die ontwikkeling van die persoonlikheid kompleks is en dit is 

moontlik dat die adolessent wie se vader werkloos is, dit baie moeilik sal 

vind om 'n goed aangepaste persoonlikheid te ontwikkel, veral met die 

traumatiese veranderinge wat plaasvind tydens die werksverlies. 

2.8.2 ldentiteit 

Van den Aardweg en Van den Aardweg (1988:113) definieer identiteit as: 
11 

••• knowing who and what one is and the knowledge that one is 

distinguishable from others. It is the sense of the self. It is concerned with 

those elements of character or personality that are distinguishing. 11 

Erikson het 'n betekenisvolle bydrae gelewer ten opsigte van die 
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identiteitsvorming van 'n mens. Hy het agt stadia in die ontwikkeling 

ge"identifiseer. Die vyfde stadium is dfe van die adolessent in die identiteit en 

roldiffusie fase. Reeds bespreek in hoofstuk twee (sien paragraaf 2.2.3). 

Die vorming van die selfidentiteit vereis 'n daadwerklike betrokkenheid by en 

betekenisgewing aan die fisiese en die psigiese self en sy ekstensiteite. Die 

vorming van die selfidentiteit is in 'n hoe mate 'n kognitiewe funksie, 

aangesien die adolessent kognitief 'n beeld van sy identiteit moet voorstel 

om horn in staat te stel om die vraag "Wie is ek? " te beantwoord. Le Roux 

(1979:21) se dat die meervoudigheid van die self, met sy verskillende 

kategoriee, dfe as man, meisie ensovoorts sy eie attribute het, byvoorbeeld 

'n swak atleet, 'n gawe dogter ensovoorts, meebring dat 'n adolessent 

verskeie selfbeelde kan he in ooreenstemming met die verskillende 

identiteite. Hy kom dan tot die gevolgtrekking dat 'n adolessent se selfbeeld 

dus die voorstelling is wat hy van sy identiteite maak, oftewel 'n faset van 

sy identiteit. 

Dit blyk dus dat identiteit 'n komplekse begrip is. Erikson (1968:22) merk in 

die verband op dat: 

"We deal with a process 'located' in the core of th.e individual and yet also 

in the core of the communal culture, a process which establishes, in fact, 

the identity of those two identities". 

Jacobs en Vrey ( 1982: 19) se siening dat die beg rip identiteit nie enkelvoudig 

is nie, maar meervoudig, onderskryf bogenoemde aangesien daar net soveel 

fasette van die self onderskei kan word as wat daar identiteite is. Om 'n 

bepaalde identiteit te vorm, moet die adolessent horn met daardie spesifieke 

attribuut identifiseer. ldentifisering dui op 'n aktiwiteit wat plaasvind en die 

gedurige ontplooiing van 'n bepaalde identiteit (Le Roux 1979:3). 
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ldentifisering kan nie sander selfkennis plaasvind nie. Selfontplooiing moet 

so plaasvind dat dit sal lei tot 'n bestendige identiteit op elke terrein van die 

self. Oar- of onder-identifisering met ideaalmodelle, wat skadelik is vir die 

self, kan aanleiding gee dat 'n identiteit by die adolessent wat vreemd aan 

die self is, ontstaan en kan veroorsaak dat die self verbrokkel. 

Betekenisgewing, betrokkenheid en belewing speel 'n belangrike rol by 

identifisering. 'n Adolessent kan byvoorbeeld se dat hy graag SOOS sy 

rugbyheld wil lyk omdat hy baie aantreklik is. Hierdie betekenisgewing hou 

op sy beurt verband met die selfbeeld van die adolessent, in die besonder 

met sy liggaamsbeeld. Die adolessent het dalk 'n behoefte daaraan om 

aantreklik te wees en is dalk nie tevrede met sy selfbeeld nie. Deur met die 

rugbyspeler te identifiseer, stel hy vir homself 'n ideale beeld waardeur hy 

poog om aantrekliker te wees. As die adolessent dit moeilik vind om 

betekenis aan homself te gee, ondervind hy oak probleme om op die vraag 

"Wie is ek?" te antwoord. Hierdie gebrekkige identiteitsvorming lei daartoe 

dat die adolessent homself nie verstaan nie en volgens Erikson, 'n 

identiteitskrisis beleef ·wat dan op sy beurt lei tot emosionele en 

gedragsprobleme. Dit is van kardinale belang dat die adolessent homself en 

sy vermoe ken en op alle terreine 'n bestendige self vorm. 

2.8.3 Selfkonsep 

Vol gens Vrey ( 1979:48-52) is die adolessent se selfkonsep nie aangebore 

nie. Deur ondervindinge leer hy homself op 'n bepaalde wyse ken en so vorm 

hy 'n konsep van homself. Die selfkonsep verwys na die konfigurasie van 

oortuigings omtrent die self, houdinge teenoor die self en kan positief en 

negatief wees. Hierdie konfigurasies word gevorm of aangeleer in die 

adolessent se relasies met ander persone. 
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Die persoon met 'n realistiese selfkonsep is in staat om sy negatiewe sowel 

as positiewe eienskappe te aanvaar en verwerk (Oosthuizen, Petrick & 

Wiechers 1990: 10-13). Die persoon met 'n onrealistiese negatiewe 

selfkonsep is geneig -

" ... om enige op of aanmerking as negatiewe kritiek teen sy self te ervaar, 

wat daartoe aanleiding gee dat hy homself as 'n mislukking beleef. In dfe 

geval sal die persoon geneig wees om onbetrokke by sosiale aktiwiteite te 

raak, sodat hy homself terugtrek, of gefrustreerd word, of aggressief optree, 

ensovoorts" (Jacobs & Vrey 1982:33). 

Volgens Jacobs en Vrey ( 1982:30) is die selfkonsep dus die kriterium aan 

die hand waarvan ervaringe ge'interpreteer (betekenisgewing), aan 

gewaarwordinge betekenis gegee word (betrokkenheid), verwagtinge bepaal 

(belewing) en handelinge bepaal en gerig word. 

2.8.3.1 Betekenisgewing 

Die adolessent kan alleenlik op sy wordingsweg vorder indien hy kan 

herken, ken, verstaan en weet. Hierdeur word hy in staat gestel om 

homself te orienteer in sy wereld. Deur die ontdekking en toekenning van 

betekenisse word sy leefwereld gekonstitueer. Die toekenning van 

betekenis is in totaliteit uniek aan elke persoon. Dit bevat 'n logiese 

dimensie wat gemeenskaplike kommunikasie moontlik maak, asook 'n 

gevoelsmatige dimensie wat die logiese betekenis kan versluier. Op grand 

van die betekenisgewing word die aard en kwaliteit van relasies met 'n 

objek of persoon bepaal (Vrey 1979:29-36; Jacobs & Vrey 

1982: 11-12; Du Tait & Jacobs 1989: 17-19; Oosthuizen et al 1990: 5). 
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2.8.3.2 Betrokkenheid 

Volgens Vrey (1979:29-42) kan die kind of te wel die adolessent nooit 'n 

volwaardige volwassene word as hy in 'n toestand van passiwiteit of 

apatie teenoor die wereld om horn verkeer nie. Vanwee die adolessent se 

wereldbetrokkenheid, raak hy met dinge, mense en homself gemoeid. 

Betrokkenheid dui op 'n psigiese vitaliteit of lewenskrag waarmee 'n 

betekenisvolle doel nagestreef en verwerklik word en is die stukrag by alle 

leer- en volwassewordingstake. Onbetrokkenheid manifesteer in traagheid, 

lusteloosheid en apatie soos wat dit beskryf word as 'n gebrek aan gevoel 

van passie, emosie, opwinding of onverskilligheid. Die adolessent se 

kognisie, gevoelslewe en waardestelsel word noodwendig geaffekteer 

deur onbetrokkenheid (Jacobs & Vrey 1982: 12). 

2.8.3.3 Belewing 

Belewing dui aan hoedanig 'n persoon of te wel die adolessent die situasie 

wat hy ervaar, evalueer. Die spesifieke evaluering kan in die bree 

kategoriee van aangenaam en onaangenaam ingedeel word. Belewing is 

gevoelsmatig van aard en beklemtoon die unieke en eie aard van die 

relasies wat 'n persoon of die adolessent stig. Dit bepaal ook die kwaliteit 

van betekenis en betrokkenheid en dien as insentief (positief of negatief) 

tot verdere soortgelyke aktiwiteite (Vrey 1979:46; Jacobs & Vrey 

1982:12-13 ). 

lndien een of meer van betekenisgewing, betrokkenheid en belewing in 'n 

mindere of meerdere mate afwesig is, word die kind of te wel die 

adolessent se volwassewording in die wiele gery (Jacobs & Vrey 

1982:27). 
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Dit blyk dat die wyse waarop die persoon of te wel die adolessent dinge 

beleef, daarby betrokke is en betekenis daaraan gee, uiteindelik in die 

vorming van die selfkonsep kristalliseer. 

Die selfkonsep bepaal die persoon se gedrag en word beskryf as die 

primere faktor wat menslike gedrag kontroleer (Oosthuizen et al 1990: 19). 

Die volgende dimensies is ge'integreerd in die selfkonsep: 

* 

* 
* 

* 

* 

die fisieke self; 

die persoonlike self; 

die self in verhouding met die gesin; 

die sosiale self; 

die morele self. 

2.8.3.4 Die vorming van 'n positiewe selfkonsep 

'n Positiewe selfkonsep be'invloed nie net die adolessent kognitief nie 

maar ook sy sosiale verhoudinge, vordering op skoal, verwagtinge vir sy 

beroep en sukses. 

Opvoeders het 'n belangrike taak om te vervul met betrekking tot die 

vorming van die adolessent se selfkonsep. 

Ouers moet teenoor die adolessent warmte, begrip, empatie en positiewe 

ondersteuning bied om 'n gesonde realistiese selfkonsep en identiteit te 

vorm. Faktore soos 'n gesonde gesinstruktuur, sosio-ekonomiese status, 

ras, nasionaliteit, geboorte orde en fisiese belemmeringe kan 'n invloed 

uitoefen op die vorming van die selfkonsep. Die volgende 
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karaktereienskappe word deur die adolessent met 'n positiewe selfkonsep 

openbaar: 

* 
* 
* 

* 

* 
* 

* 

verantwoordelikheid; 

eerlikheid,integriteit en kongruensie; 

persoonlike groei; 

uiting aan gevoelens; 

openbaar waagmoed; 

aanvaar aanprysing en komplimente; 

vertroue in homself en ander (Gouws & Kruger 1994:93). 

2.8.4 Selfaktualisering 

Volgens Vrey (1979:46-48) impliseer selfaktualisering: 

" ... die persoon se doelbewuste pogings om al die latente potensiele 

moontlikhede van sy selfheid te realiseer. Dit sal al die terreine van fisiese 

vaardighede, verstandelike vermoens, gevoelsbelewing en sedelike bewussyn 

insluit, sodat hy sy menslike selfheid wat hy inderdaad is, kan verwerf en 

verwerklik." 

Die adolessent wat tot selfaktualisering kom, kry dit reg om al sy energie en 

vermoens op probleme en omstandighede buite homself te rig. Hierdie 

adolessent kan homself aanvaar en openbaar 'n realistiese selfbeeld. Frankl 

(1964: 113) beklemtoon as hy se: 

"Self-actualization is, and must remain, an effect, namely the effect of 

meaningful fulfilment. Only to the extent to which man fulfils a meaning out 

there in the world, does he fulfil himself." 
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Die persoon of dan adolessent moet homself transendeer bokant die 

skynbare onmiddellike perke van die ruimte en tyd asook teenoor die fisieke 

en psigiese vermoens. Hierdie transendensie veronderstel 'n realistiese 

selfkonsep waarby 'n distansiering en evaluering van die eie identiteit in die 

selfkennis ge'inkorporeer is (Jacobs & Vrey 1982: 14). 

2.8.5 Affektiewe wording 

Die affektiewe wording van die adolessent manifesteer in die persoonlikheid 

as emosies, gevoelens, passie, gemoedstoestande en sentimente. Die 

adolessent moet 'n eie identiteit in dfe tydperk vorm. Met die snelle 

verandering in die fisieke, sosiale en kognitiewe wording tydens 

adolessensie, beleef die adolessent ekstreme emosies van spanning tot 

emosionele uitbarstings. 

Met die strewe na onafhanklikheid en eie bestendige identiteit verander die 

adolessent se relasies met homself en die omgewing en lei dit soms tot 

konflik in homself en ander. 

Erikson le dan ook klem op die vorming van die identiteit teenoor roldiffusie 

in die adolessente fase. Affektiewe rypheid tree in sodra die adolessent op 

die vraag "Wie is ek?" kan antwoord. 

Verhoogde spanning in emosionaliteit kan lei tot affektiewe probleme. Dit 

kan 'n oorsaak of gevolg wees van die adolessent se verhoogde 

emosionaliteit (Gouws & Kruger 1994:96). 

Die adolessent beleef tydens die fase van identiteitsvorming, vorming van die 

selfkonsep, selfaktualisering en die ontwikkeling van die persoonlikheid 
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emosies van veral vrees (byvoorbeeld ten opsigte van verwerping deur die 

portuurgroep, skoolvordering en prestasie), skaamte (byvoorbeeld weens die 

gebrek aan selfvertroue), woede (byvoorbeeld wanneer hy voe I hy is 

onregverdig behandel, as die adolessent beledig word voor ander, onbillike 

eise deur sy meerderes en frustrasie (byvoor- beeld as hy voel hy bereik nie, 

wat hy kan bereik nie, as hy onderbreek word in take wat horn boei) 

(Engelbrecht et al 1989: 176). 

Probleme wat affektiewe wording be"invloed soos stres, depressie en 

selfmoord sal vervolgens kursories belig word. 

2.8.5.1 Stres 

Stres word in die algemeen gekenmerk deur versteuring van die 

homeostase van die liggaam en meer spesifiek deur verskynsels soos 

hartkloppings, voortdurende moegheid, angs, spanning en gejaagdheid. 

Hierdie reaksie kan in alle mense en in alle ouderdomme voorkom. 

'n Oormaat van stres hou nie net gevaar in vir die gesondheid van die 

adolessent nie, maar kan ook die affektiewe, sosiale en kognitiewe 

wording belemmer. Skolastiese vordering bly in die slag met 'n oormaat 

van stres by die adolessent. Dit kan ook lei tot onderprestering, 

konsentrasie probleme en so meer (Gouws & Kruger 1994:97). Volgens 

Gouws en Kruger ( 1994:97-99) word die faktore wat stres veroorsaak of 

verhoog, in drie kategoriee of vlakke verdeel naamlik, die mikrovlak, die 

middelvlak en die makrovlak. 

Die mikrovlak is stressors in die adolessent self byvoorbeeld die vorming 

en wording van die identiteit, fisieke voorkoms ensovoorts. 
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Die middelvlak stress ors ontstaan weens die verhoudingsprobleme met die 

ouers, portuurgroep, gesin, familie en onderwysers. Die faktore wat stres 

in die gesin, veroorsaak is die dood van 'n geliefde, egskeiding, 

verhuising, fisiese, seksuele en emosionele mishandeling en die sosio

ekonomiese stand van die gesin. Dit blyk dus vir die navorser dat die 

adolessent, wie se vader werkloos is, 'n hoe mate van stres kan beleef. 

Dit kan dan 'n negatiewe invloed op die wording van die adolessent inhou. 

Makrovlak stressors is in die kulturele en buite-wereld van die 

adolessent gelee. 

Daar moet egter in gedagte gehou word dat elke persoon betekenis gee 

op 'n unieke wyse. Stressors openbaar 'n multi-interaksionele werking. 

Die adolessent wie se · gesin finansiele probleme ondervind, se fisieke 

ontwikkeling kan byvoorbeeld belemmer word as gevolg van 'n tekort aan 

gebalanseerde dieet, of opvoedkundige verwaarlosing omdat die ouers 

bekommerd is en nie genoegsame dissipline toepas rakende gesonde etes 

nie. 

Simptome wat met stres gepaard gaan, kan fisies of psigies van aard 

wees. Fisiese simptome kan wees: hoofpyn, spierpyn, hipertensie, verlies 

aan eetlus, uitbranding, droe mond, spraakprobleme en vele meer. 

Psigiese simptome soos angs, depressie, ontrekking, ongemotiveerdheid, 

nagmerries, regressie en aggressie, om net 'n paar te noem, kan voorkom. 

Die adolessent moet deur opvoeders gelei word om stres te hanteer. 

Gouws en Kruger ( 1994: 100) lig twee strategies uit wat die adolessent 

kan gebruik om stres beter te kan hanteer naamlik: die probleem fokus 

metode en die emosie fokus metode. 
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In die geval van die probleem fokus metode word die klem gele op die 

doelbewuste be"invloeding of verandering van die oorsaak van stres. 

By die emosie fokus metode, moet die adolessent die emosies wat deur 

die stressor veroorsaak word, verander. 

Tegnieke soos ontspanning en meditasie kan met vrug aangewend word 

om stres te help verlig. 

2.8.5.2 Depressie en selfmoord 

Bekommernis, spanning, angs en depressie kom algemeen in die 

adolessente fase voor (Gouws en Kruger 1994: 101). Twyfel en vrees 

ontstaan omdat die adolessent op elke terrein snelle verandering 

ondergaan. Gevoelens van onsekerheid en ontoereikendheid kom voor 

omdat die identiteit en die antwoord op "Wie ek is?" nag nie beantwoord 

kan word nie. 

Die adolessent kan aan 'n matige of major depressie ly. Die adolessent 

wat aan depressie ly is nie net ongelukkig en ontevrede nie maar 

simptome soos lusteloosheid, ongemotiveerdheid, swak konsentrasie, 

slaap en eetversteurings en in erge gevalle gedagtes aan selfmoord en 

pogings van selfmoord kan voorkom. 

Dit is nie altyd maklik om depressie te diagnoseer nie omdat dit saam met 

ander gedragsuitinge en probleme gepaard gaan. lntensiewe en 

ingrypende terapie is in die geval van depressie nodig. Verskeie 

benaderings kan gevolg word vir terapie naamlik, biologiese terapie, 

psigoterapie, kognitiewe terapie en gesinsterapie, afhangende van die 

individu en die omstandighede asook die ondersteuningsisteme. 
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Selfmoord, asook die poging en gedagte aan selfmoord, kom voor by die 

depressiewe adolessent .. 

Blumenthal en Kupfer (1988: 1-24) lig vier faktore uit wat selfmoord by 

adolessente kan verhoog: 

* 

* 

* 

* 

die adolessent met 'n psigiese probleem; 

die adolessent met 'n geskiedenis van selfmoord in die familie of 

gesin; 

die adolessent wat stres ondervind veral op 'n seksuele gebied en 

druk ondervind om te presteer; 

die adolessent wie se ouers horn verwerp, verbrokkeling van die gesin 

of voortdurende konflik in die gesin. 

Dit blyk dus dat die adolessent se ondersteuning en begeleiding sisteme 

sensitief moet wees ten opsigte van die adolessent se affektiewe wording. 

Verwerping, ontkenning en ignorering van gedragsprobleme en noodkrete 

van die adolessent kan skadelik en fataal wees in sy wording en strewe 

na volwassenheid. 

In die lig van die studie of werkloosheid van die vader 'n effek op die 

leefwereld van die adolessent het, blyk dit dat dit die affektiewe lewe van 

die adolessent ten nouste raak en word dfe adolessent 'n teiken vir 

gedragsuitinge soos depressie , stres en selfmoord. 

2.9 SOSIALE WORDING VAN DIE ADOLESSENT 

Benewens die fisieke, kognitiewe en morele rypheid moet die adolessent ook 

sosiale rypheid ontwikkel. Die adolessent strewe na onafhanklikheid en 

openbaar 'n behoefte aan aanvaarding, veral teenoor die portuurgroep, gesin, 
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samelewing en die self. Hierdie aanvaarding dra by tot hoe selfagting en 'n 

positiewe selfkonsep (Vrey 1984:200; Thom 1990:432-434). 

2.9.1 Die adolessent se relasie met die self 

Die adolessent street na selfaanvaarding en 'n eie identiteit. Die selfkonsep 

is die totaliteit van die evaluering van al die verskillende komponente van sy 

selfidentiteit. Die selfidentiteit verwys na die beeld wat hy van sy liggaam 

het, van homself as leerling, as kind van sy ouers, as maat van sy 

portuurgroep ensovoorts. 'n Positiewe selfkonsep word gevorm en ontwikkel 

deur die aanvaarding en terugvoer van die relasies met die portuurgroep, 

ouers, die samelewing, die self en objekte. Gesonde relasies met dfe groepe 

is van kardinale belang vir 'n bestendige en positiewe wording van die 

adolessent tot volwassenheid. Deur selfskemata word inligting omtrent die 

self georganiseer en word 'n selfkonsep gevestig. Hierdie skemata word 

gevorm, getoets en aangepas op grand van die adolessent se sosiale 

ervaringe. lndien dit positief verloop, beleef die adolessent homself as 'n 

waardevolle lid van die gemeenskap. Die ingrypende veranderinge op die 

fisieke, affektiewe kognitiewe en morele gebied, bring mee dat die 

adolessent 'n persepsie van sy fisieke self, sy morele self, sy kognitiewe self 

en so meer vorm wat dan in 'n hoe mate positief of negatief bydra tot sy 

selfkonsep (Vrey 1984:178). Volgens Vrey ( 1984: 1 80) staan die selfkonsep 

en angs in 'n omgekeerde verhouding tot mekaar. Hoe swakker die 

selfkonsep, hoe meer angs beleef die adolessent. Die adolessent wat 

homself aanvaar, beleef minder angswekkende situasies, want hy openbaar 

selfkennis en het 'n realistiese siening van homself en sy vermoens. 
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2.9.2 Die adolessent se relasie met sy gesin 

Die gesin word beskou as die oefenskool waar die adolessent geleentheid kry 

om sosiale verhoudings aan te leer. Hier kan die adolessent foute maak en 

kan dit maklik herstel word. Die adolessent kry die geleentheid om te leer 

hoe om op te tree teenoor sy meerderes, gelykes asook sy minderes. Die 

adolessent leer ook om sy lewe en gewoontes by die ander lede van die 

gesin aan te pas byvoorbeeld etenstye, gebruik van die telefoon, badkamer 

ensovoorts. 

Volgens Barnard (1982:302-303) kry die adolessent in die gesin voorbeelde 

van liefde, haat, lojaliteit, wantroue, vriendelikheid en wreedheid. Die 

adolessent wat op sy ouers se liefde kan reken, openbaar 'n groter vryheid 

om te waag, te eksploreer, homself te vind, sy vermoens te toets, sy 

besluitneming te ontwikkel en om alternatiewe teen mekaar op te weeg, 

veral in die geval van 'n beroepskeuse. 

Selfstandigheidswording . en die toenemende onafhanklikheid van die 

adolessent teenoor sy ouers, word beskryf as emansipasie. 

Die essensie van emansipasie is die vryheid, begeerte en die vermoe van die 

adolessent om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy denke, gevoelens, 

sedelike oordeel en praktiese besluite. Wanneer emansipasie suksesvol 

verloop, is die ouer en die adolessent emosioneel nader aan mekaar. Die 

adolessent handel volgens sy eie oortuiging van reg en verkeerd, maar toon 

ook genoegsame respek teenoor sy ouer se siening en denke. Sou die ouer 

'n realistiese beeld van die adolessent he, sal dit bydra tot 'n sinvolle 

vorming van die adolessent se selfkonsep. 
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2.9.3 Die adolessent se relasie met idees en objekte 

Die adolessent is in sy konstituering van 'n leefwereld toenemend betrokke 

by idees. Begrippe soos idees en objekte verkry vir die adolessent 

belangrikheid, slegs wanneer hy bewus word van die betekenisvolheid vir 

horn en die implikasies vir die vorming van sy identiteit. Die graad van 

persoonlike bewustheid van die adolessent is afhanklik van sy kognitiewe 

wording. 

Die adolessent begeef horn in die formeel-operasionele denkfase. Die logika 

in die adolessent se denke stel horn in staat om te redeneer vanaf 'n 

hipotese wat verbaal geformuleer word. Hy kan dan besin oor die aard, 

konsekwensies, waarde, sosiale en persoonlike belangrikheid van sodanige 

konstrukte. As sy denke toegepas word op sy self, word hy bewus van 

nuwe dimensies van sy eie identiteit en sy vermoe om logiese 

konsekwensies te oorweeg. So kan hy ook oor sy bestemming dink 

waardeur hy 'n beeld van sy ideale self vorm. Die adolessent se kognitiewe 

vermoens maak dit vir horn moontlik om, wat sy denke betref, op abstrakte 

niveau te beweeg waar begrippe geassimileer en situasies en houdinge 

verstaan word (Vrey 1984: 189-190; Thom 1990:432-434). 

2.9.4 Die adolessent se relasie met die portuurgroep en die teenoorgestelde geslag 

Die portuurgroep bied vir die adolessent 'n belangrike oefenlopie om 

volwasse op te tree. Hy kry die geleentheid om 'n gesonde en ryp 

verhouding met sy maats op te bou. Die persoonswording van die adolessent 

word in 'n groat mate be"invloed deur sy omgang met sy maats en is 

betekenisvol vir sy selfaktualisering (Vrey 1984: 180; Engelbrecht et al 

1989: 166). 
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Die adolessent openbaar 'n behoefte om homself met 'n groep te identifiseer. 

Hy wil graag deur 'n groep aanvaar word, daarom speel gewildheid 'n groat 

rol. Gewildheid binne 'n groep word dikwels bepaal deur fisieke 

aantreklikheid, skolastiese prestasies, selfversekerdheid, gemaklike optredes 

en so me er. Selfs die lei er van die adolessente groep sal horn aan die 

opvattinge van die portuurgroep onderwerp. Groeplid- maatskap be'invloed 

die selfkonsep hetsy positief of negatief. Sou die adolessent lid wees van 'n 

groep met hoe status kan dit tot 'n positiewe selfkonsep bydra. 'n lndividu 

wat tot 'n minderheidsgroep behoort, kan binne die groep hoog aangeskryf 

word en tog minderwaardig voel vanwee die evaluering van andere wat aan 

'n meerderheidsgroep behoort. 

Die adolessent is nog op weg na volwassenheid en by die portuurgroep, wat 

deel vorm van hierdie brug tussen kind-wees en volwasse-wees, voel hy 

horn tuis. Die adolessent begin oor dinge nadink en die portuurgroep bied 

horn geleentheid om dit te bespreek asook sy vrese en wense met hulle te 

deel (Engelbrecht et al 1989:90). 

Die adolessent kry ook die geleentheid in die portuurgroep om met nuwe 

sosiale situasies te eksperimenteer. Dit bied spontane ontmoetingsgeleent

hede vir die aanknoop van heteroseksuele verhoudings. Hoewel seuns en 

dogters van kleins af maats van die teenoorgestelde geslag het, is dit tydens 

adolessensie dat opregte, intensiewe verhoudings met lede van die 

teenoorgestelde geslag ontstaan. Eksperimentering ten opsigte van 

hofmakery ontstaan. Adolessente beskou 'n heteroseksuele verhouding as 

'n teken van volwassenheid en aanvaarding (Engelbrecht et al 1989:93). 

Volgens Vrey (1984: 181) sal 'n vriendskap eerder voorkom tussen twee 

persone by wie kenmerke soos intelligensie en sosio-ekonomiese status, 

ooreenstem as die wat daarin verskil. 
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Die navorser lei dus uit voorafgaande inligting af dat relasies met die 

portuurgroep en die teenoorgestelde geslag 'n deurslaggewende faktor is vir 

selfaktualisering en aanvaarding. 

2.9.5 Die adolessent se relasie met die sosiale gemeenskap 

In die soeke na 'n identiteit kan die sosiale gemeenskap 'n vormende faktor 

in die adolessent se sosiale wording wees. 

Die sosiale gemeenskap bied aan die adolessent die geleentheid om in 

aanraking te kom met die korporatiewe wereld in sy geheel en verkry 

toegang tot alles wat die samelewing kan bied. Volgens Barnard (1982:301) 

en Engelbrecht et al ( 1989:1 64-165) kry die adolessent ook toegang tot die 

sosiale probleme, wanpraktyke en euwels waaraan die volwassene deel het. 

Die skoal dien as plaasvervanger vir die huis en gesin. Dit bied aan die 

adolessent die geleentheid om sy aangeleerde sosiale vaardighede by die 

skoal te beproef. Sou die adolessent die geleenthede wat die skoal, die 

akademie, interpersoonlike verhoudinge tussen meerderes, minderes, leiers 

en volwassenes, fisieke wording en so meer bied, benut, sal hy sy sosiale 

ontwikkeling kan optimaliseer. 

Vir die adolessent wat in 'n huis opgroei waar godsdiens 'n prioriteit is, kan 

die kerk die geleenthede van godsdienstige ontwikkeling, interaksie tussen 

portuurgroepe, volwassenes, ouers en God bied. 

Dit blyk dat die sosiale gemeenskap wel geleentheid bied dat die adolessent 

homself in sy totaliteit en as 'n unieke wese kan verryk en ontwikkel tot 

volwassenheid. 
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2.10 SAMEVATTING 

Adolessensie is 'n tydperk van groei en wording en lei tot totaliteits-wording 

en volwassenheid. Hierdie groei en wording vind op elke terrein waarin die 

adolessent beweeg, plaas. Sou daar 'n verandering op 'n terrein plaasvind, 

be'invloed dit al die ander terreine. Die adolessent beleef dus 'n fase van 
11 wipplank- ry 11

• Die wording en ontwikkeling geskied nie noodwendig 

gelykmatig nie en dit bring mee dat die adolessent soms onseker en onveilig 

voel met die veranderinge wat plaasvind. 

Adolessente strewe na onafhanklikheid, aanvaarding, selfaktualisering en 

volwassenheid. 

Volgens Stone en Church (1968:479) beleef adolessente die tydperk van 

verandering as 
11 

... a time of painful sensitivity when one's fragile self is raw and bleeds 

easily. 11 Die adolessent het dus die empatie, ondersteuning en begrip van 

opvoeders nodig om ten voile te kan ontwikkel tot 'n unieke, goed 

aangepaste volwassene. 

Ten einde 'n beter begrip oor die effek van vaderlike werkloosheid op die 

leefwereld van die adolessent te verkry, word die effek van vaderlike 

werkloosheid op die adolessent in hoofstuk drie belig en bespreek. 
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DIE EFFEK VAN VADERLIKE WERKLOOSHEID OP DIE LEEFWERELD VAN 

DIE ADOLESSENT 

3.1 INLEIDING 

In hoofstuk twee is aangedui dat adolessensie 'n belangrike fase in die 

wordingsverloop van die kind is. Dit is die tydperk waarin fisieke-, 

kognitiewe-, affektiewe-, sosiale-, en normatiewe wording tot ontplooiing 

kom. Noodsaaklike selfstandigheidstake word bemeester. Deur die 

suksesvolle aktualisering van die eise wat aan die adolessent gestel word, 

kom hy tot selfaktualisering en gedy hy op sy weg na volwassenheid. 

Hierdie wordingsverloop kan egter gerem word deur faktore binne en/of buite 

die adolessent. Die dood van 'n ouer, egskeiding, siekte ensovoorts kan die 

adolessent in so 'n mate traumatiseer dat hy 'n onvermoe beleef om aan die 

eise van volwassewording te voldoen. Die navorser postuleer dat oak die 

effek van vaderlike werkloosheid, 'n negatiewe en stresvolle effek op die 

leefwereld van die adolessent sal he. 

Hoofstuk drie sal die effek van vaderlike werkloosheid op die leefwereld van 

die adolessent verken en ondersoek. Die aard van die adolessent se 

betekenisgewing, belewing en betrokkenheid en uiteindelike selfaktualisering 

tydens die traumatiese gebeurtenis word belig. 
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3.2 OMSKRYWING VAN WERKLOOSHEID 

Schoonees et al ( 1979: 1052) omskryf die werklose soos volg: 
11 'n Persoon wat geen werk kry nie, waar werk beteken a) liggaamlike of 

geestelike inspanning wat daarop gerig is om iets te doen of te maak en 

b) 'n beroep, iets wat jy doen om geld te verdien om 'n bestaan te maak. 11 

Die navorser kan dus aflei dat die persoon bereid is om te werk maar weens 

omstandighede nie werk kan kry, of 'n werk kan behou nie. Dit lei dan tot 

'n traumatiese tydperk in 'die persoon se lewe en dfe van sy gesin. 

Werkloosheid is 'n algemene verskynsel in die moderne samelewing. Dit bly 

tog 'n ope vraag of: die werkloosheid wat ons tans beleef, erger is as die 

van die jare dertigs? 

Met inflasie en die dalende rand het werkloosheid in Suid-Afrika die laaste 

paar jaar 'n nasionale probleem geword. Rasionalisering en ingrypende 

regstellende aksies het daartoe gelei dat minder mense en veral blanke 

volwasse mans werk het. As 'n huishouding se vernaamste broodwinner sy 

werk verloor, moet hy of ander lede van die gesin wat nie werk het nie, 'n 

ander inkomste kry om te oorleef. S6 kry mens in 'n resessie ti pies meer 

smouse, huurmotors en stalletjies op straat (Wolfgang 1986:31). Winefield 

et al (1993: 12) stel dit dat ten spyte van pogings om geld te genereer is: 
11 

••• unemployed people poor in the sense that they are unable to afford many 

of the basic comforts ... 11
• 

Die tydperk wat die persoon werkloos is, speel 'n groat rol in die verwerking 

en belewing van die trauma. Volgens Hoffman, Carpentier-Alting, Thomas, 

Hamilton en Broman (1991: 105) het werkloosheid vir 'n kort periode nie 'n 

groat effek op die gesin as 'n geheel nie, net op die huwelik. Sou die 
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persoon nie 'n werk kry nie en die periode van werkloosheid word langer, 

verhoog die spanning oor die onsekerheid van 'n inkomste en die verlaging 

van materialistiese standaarde. Hierdie situasie het dan later 'n negatiewe 

effek op die gesin. 

Dail (1988:30) ondersteun dit deur te se dat: 

"Unemployment and its accompanying economic hardships are among the 

most stressful situations any family can face." 

Die vraag kan egter gevra word: watter persoon word deur werkloosheid 

geraak? 

Sinfield ( 1980:1 8) to on aan dat die persone wat werkloos raak meestal 

mense 

" ... from low-paying and insecure jobs, the very young and the oldest in the 

labour force, people from ethnic or racial minorities, people from among the 

disabled and handicapped, and generally those with the least skills and living 

in the most depressed areas" is. Dit blyk tog dat faktore soos ouderdom, 

opleiding en gesondheid 'n kardinale rol speel in die afdanking van personeel 

en dat 'n persoon se werksvermoe, ywer en persoonlikheid nie noodwendig 

'n faktor by afdanking is nie. 

Kelvin en Jarrett (1985:95) is van mening dat die werklose deels te blameer 

is vir die situasie waarin hy horn begewe. Die samelewing beskou soms die 

werklose as iemand wat lui is en dat die persoon nie wil werk nie. 

Venter (1991 :28) is van mening dat werkloosheid 'n skadelike invloed kan 

he op die individu, beide op sy psigologiese en fisiese vlak. 

Winefield et al (1993:20) meld dat 'n persoon wat toegewyd en positief 
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ingestel is teenoor werk, meer psigologiese probleme tydens werkloosheid 

ondervind. Die werklose persoon ervaar dikwels 'n verlies aan selfrespek, 

min selfvertroue, gevoelens van rebelsheid, frustrasie, aggressie en 

depressie. Kelvin en Jarrett (1985:97) beweer dat as emosionele probleme 

soos bogenoemde nie aangespreek en hanteer word nie, dit kan lei tot anti

sosiale gedrag. Dit kan 'n toename in tabak- en alkoholgebruik, geweld, 

moo rd en selfmoord veroorsaak. Die spanning wat werklose persone ervaar, 

kan oak 'n indirekte invloed uitoefen op sy fisieke welsyn. Hartsiektes, 

hoofpyne, maagsere en dermatitis kan voorkom. 

Warr (1983:305-311) lys nege negatiewe kenmerke wat as gevolg van 

werkloosheid kan voorkom: 

* die persoon ervaar 'n verlies aan inkomste en verhoogde spanning kom 

voor; 

* die persoon se lewenstyl word ingeperk as gevolg van die gebrek aan 

geld; 

* die persoon strewe na minder of geen lewensdoelwitte; 

* die persoon kry nie meer so gereeld die geleentheid om keuses te maak 

nie; 

* die persoon kry nie meer die geleentheid om sy werksvaardighede te 

beoefen en uit te brei nie; 

* die persoon word blootgestel aan aktiwiteite wat vir horn 'n bedreiging 

inhou byvoorbeeld, hy leen geld, soek werk en kry nie - hierdie aktiwiteite 

kan interpersoonlike verhoudinge laat skade ly; 

* die persoon ervaar 'n verlies aan status weens finansiele inkrimping; 

* die persoon se sosiale lewe word beperk deels omdat hy minderwaardig 

voe I en hy sy sosiale status verloor. 
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Broman, Hamilton en Hoffman (1990:654) meld dat 

"unemployment has a multitude of negative effects and that the deleterious 

effects of unemployment are widespread." 

3.3 FASES VAN WERKLOOSHEID 

Eisenberg en Lazarsfeld (1938:378) het reeds in die vroee jare dertigs die 

belewing van werkloosheid in drie fas es verdeel. Navorsing deur Kaufman 

(1982:60-64) het dfe fases soos volg verder verfyn: 

Fase een 

Hierdie fase word gekenmerk deur skok belewing. Kasal, Gore en Cobb 

(1975:37) het deur navorsing aangetoon dat die persoon wat afgedank word 

aan stres ly. Dit veroorsaak dan fisiese faktore soos die verhoging van 

bloeddruk, omdat hy gespanne is en nie weet hoe hy die nuus aan sy gesin 

gaan oordra en wat van horn en sy gesin gaan word nie. Hierdie verhoogde 

bloeddruk is nie 'n toestand wat onbeperk voortduur nie, na ongeveer ses 

maande is sy bloeddruk weer normaal. Dit blyk ook uit die studie dat die 

meeste persone in dfe ses maande weer 'n werk gekry het. In die eerste fase 

kan die persoon ook 'n gevoel van uitkoms en ontspanning ervaar. Hierdie 

fase duur ongeveer een tot twee maande. 

Fase twee 

Die persoon bly aktief werk soek en hy is ook nog baie positief dat die 

situasie net van korte duur sal wees. Hierdie fase duur ongeveer drie 

maande. 
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Fase drie 

Gevoelens van onsekerheid, moedeloosheid en minderwaardigheid ontstaan 

omdat die pogings om werk te vind vrugteloos is. Hierdie fase word beskou 

as die gevaarlikste stadium vir die persoon en sy gesin. Die persoon is 

gewoonlik pessimisties, angstig en ly aan stres en in sommige gevalle bring 

dit depressie mee. 

Fase vier 

Die persoon ervaar 'n gevoel van ontoereikendheid teenoor homself, sy gesin 

en ander in die gemeenskap. Hy onttrek horn dan dikwels aan die aktiwiteite 

van die gesin en die gemeenskap. Die persoon openbaar in die meeste 

gevalle 'n gebroke houding rakende homself en sy situasie. 

Vir die doeleindes van die studie word daar meer gefokus op die persoon wat 

sy werk verloor het en nie soseer as gevolg van swak- en/of nalatige werk, 

luiheid en ongemotiveerde houding of swak gesondheid sy werk verloor het 

nie. Dit is dus eerder die persoon wat vinnig werk kry soos in fase een van 

Kasal et al (1975:37) beskryf en nie noodwendig deur die ander fases van 

werkloosheid geraak word nie. Die moontlikheid bestaan dat selfs dfe 

persoon, nie vinnig werk kan kry nie. 

3.4 DIE EFFEK VAN WERKLOOSHEID OP DIE VADER 

Die man wat werk se selfkonsep is gewoonlik positief. lsralowitz (1989:48) 

toon dat 'n man wat werk, verantwoordelikheid neem vir take by die werk, 

hy kan besluite neem, hy kan oak interpersoonlike verhoudinge met ander 

mense stig en ontwikkel en hy word blootgestel aan nuwe uitdagings op 'n 
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kognitiewe, sosiale en emosionele vlak. 

Wanneer die man werkloos raak, beleef hy gevoelens van skuld en 

waardeloosheid en dis dan ook in hierdie tydperk dat hy sterk aanspraak 

maak op die ondersteuning van die gesin. Sou die man 'n tradisionele rol as 

primere broodwinner aangeneem het en die geld vir die huishouding verskaf 

het, kan werkloosheid vir horn en sy gesin traumaties wees. 

Volgens Zeelie (1989:63) is die algemene aanvanklike reaksie van mans wat 

werkloos raak, dat dit 'n tydperk is wat hulle beskou as 'n vakansie, waarin 

'n beter betrekking gesoek kan word en hy sien dit as 'n geleentheid om die 

bande met sy gesin te verbeter. Die man dring aan op maksimale samesyn 

en min tyd word aan die gesinslede gegun om alleen te wees. Daar word 

uitstappies gereel waaraan die hele gesin moet meedoen. Veral vir die 

huweliksverhouding is hierdie tydperk 'n ongekende oplewing. In die begin 

stadium is die gesin dan ook in 'n hoe mate oorbetrokke bymekaar en is hulle 

veral afhanklik van die emosionele steun aan mekaar maar veral aan die 

vader. Met die verloop van tyd word die gesinslede en die vader bewus van 

die gevolge van werkloosheid op hulle emosionele en finansiele welvaart en 

beweeg hulle dan weg van mekaar. Hierdie aspekte vergelyk goed met 

Kaufman (1982:60-64) se fase een. 

Werkloosheid bring mee dat die man eensklaps heelwat tyd tot sy beskikking 

het. Chappell (1982:77) stel dit so: 

"If you have all the time in the world, you never need to do anything today." 
_,, .. ,.... .... \ 

Die man word nou genoodsaak om by die huis te bly gedurende die dag en 

take in en random die huis aan te pak. Omdat hy dan meestal in die dag 

alleen is, het hy geen geselskap nie. Saans as almal weer tuis is, wil hy 
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graag gesels en kuier maar die gesinslede is moeg na 'n dag se werk en het 

nie veel wat hulle met horn deel wil nie. Namate die tydperk verloop en die 

man nie werk kry nie raak hy al meer in homself gekeer en openbaar hy 

gevoelens van skuld, onsekerheid, minderwaardigheid en moedeloosheid. 

Chappell (1982:78) toon in haar navorsing dat die man tydens die beginfase 

rusteloos raak. Sy het bevind dat die meeste mans snags nie kan slaap nie 

en dikwels aan slapeloosheid ly omdat hulle bekommerd is oor die finansiele 

situasie van die gesin. Vol gens Hoffman et al ( 1991: 107) kan die man 

ontspanningstake soos boeklees nie meer geniet of doen soos vroeer nie. Hy 

is te rusteloos en gespanne. Spanning oor die traumatiese situasie begin sy 

tol eis. Die man ervaar verdere negatiewe simptome soos hartklopping, 

hande wat sweet, droe mond en voortdurende moegheid. Dit kan vergelyk 

word met Kaufman (1982:60-64) se fase drie. 

Die man openbaar 'n swak selfbeeld wat daartoe aanleiding gee dat hy 

skuldgevoelens en gevoelens van minderwaardigheid, trustrasie en aggressie 

teenoor die gesin ervaar, wat dit vir horn moeilik maak om selfgeldend op te 

tree (Zeelie 1989:70). Hoe langer die werkloosheid duur, hoe moeiliker raak 

dit vir die man en die gesin om dit te hanteer. Dit word duidelik uit die 

navorsing deur Chappell (1982:76) dat die man nie net in die gesin nie, maar 

ook tussen sy vriende dit .moeilik vind om homself te bly handhaaf. Dit kan 

vergelyk word met fase vier van Kaufman se teorie (1982:60-64). 

In die begin is dit maklik vir die man en sy gesin om saam met hul vriende 

uit te gaan, maar met die verloop van tyd, soos die finansiele fontein 

opdroog, kan hy nie meer by die vriende kers vas hou nie. Chappell 

(1982:76-77) toon in die navorsing dat die vriende dink dat die werklose 

persoon geld wil leen as daar by hulle gekuier word of hulle oorgenooi word 
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vir 'n geleentheid. Die werklose en sy gesin voel sosiaal uitgewerp omdat 

hulle nie meer aan die finansiele eise wat hul vriendekring stel, kan volhou 

nie. Vriende, familie, kerke en welsynsorganisasies bied hulp, in die vorm 

van geskenke wat hulle aan die gesin gee, aan. Hierdie geskenke is 

gewoonlik in die vorm van voedsel en klere. Weens die sensitiewe aard van 

die situasie weier die gesin gewoonlik enige hulp. Met die verloop van tyd 

blyk dit dat die werklose man en sy gesin vereensaam en ge'isoleerd raak. 

Namate die tyd verloop en die man nie werk kry nie neem hy sy toevlug tot 

drank en/of dwelms om van die spanning omdat hy nie meer sy rol as 

broodwinner bevredigend kan vervul nie, ontslae te raak. Die man kan dan 

ook in hierdie tyd nie meer kontrole oor die kinders uitoefen nie. Zeelie 

(1989:72) is van mening dat die man, weens die minderwaardigheidsgevoel 

wat hy as gewese broodwinner het en die toenemende stres omdat hy nie 

werk kan bekom nie, daartoe bydra dat hy nie in die psigologiese en fisieke 

behoeftes van sy kinders kan voorsien nie. Kelvin en Jarrett (1985:82) is van 

mening dat: 

"Where his "authority" rested on his role of provider, that authority, or 

respect, is often much reduced - occasionally but only occasionally - to the 

level of contempt." 

Die man se leierskap word deur die kinders in twyfel getrek en die 

verwerping van sy gesag, saam met die misbruik van alkohol kan aanleiding 

gee dat die man sy kinders mishandel. Wanneer die vrou die mishandeling 

wil verhoed, word sy ook aan geweld onderwerp. Wilson en Cook (1985:4) 

stel dit dat: 

"A person who has lost his job may vent his anger and frustration by hitting 

or killing a spouse or friend, or he may become so moody and depressed as 

to be incapable of any action, including assault." 
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Hill ( 1978:11 8-1 20) het egter bevind dat die man later geneig is om 

heeltemal negatief, onbetrokke en apaties te raak sod at kontrole en dissipline 

in die gesin nie meer vir horn saak maak nie. Dit blyk uit die literatuur dat die 

gesinne van werklose vaders met die verloop van tyd geneig is om minder 

tyd saam met mekaar deur bring (Thomas, McCabe & Berry 1980:517-524; 

Zeelie 1989:63; Broman et al 1990:643-659). 

Thomas et al (1980:517-524) ondersteun die negatiewe aspekte wat met 

werkloosheid gepaard gaan, veral as die tydperk van werkloosheid lank 

word, tog is hulle van mening dat die man nie net negatiewe aspekte beleef 

nie byvoorbeeld dat die man, met die toenemende tyd wat hy met sy gesin 

deurbring, oak verrykende interpersoonlike verhoudinge met sy gesin kan 

stig waarvoor hy andersins nie tyd sou gehad het nie. 

Dit blyk uit die navorsing van Venter (1991 :28) dat die man wat sy werk 

verloor fisieke en psigologiese trauma ondergaan. Hoe langer die tydperk 

sander werk, hoe grater is die kans dat hy en sy gesin negatief daardeur 

geraak sal word. 

Omdat die man nie geYsoleerd van die gesin funksioneer nie sal die effek van 

vaderlike werkloosheid op die gesin vervolgens belig word. 

3.5 DIE EFFEK VAN WERKLOOSHEID OP DIE GESIN 

Werkloosheid veroorsaak meestal 'n gevoel van verlies aan kontrole en 

beheer oar die lewe asook 'n verlies aan vertroue teenoor die beroepslewe. 

Werkloosheid vereis van die gesin 'n mate van aanpasbaarheid teenoor die 

persoon wat werkloos is asook teenoor die res van die gesinslede en die 

samelewing. McCubbin en Patterson (1983:87-106) onderskei twee maniere 
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van aanpassing by 'n gesin wat deur werkloosheid geraak word naamlik: 

* 'n onsuksesvolle aanpassing - "maladaptation" 

* 'n suksesvolle aanpassing - "bonadaptation" 

"Maladaptation" word gekenmerk deur 'n voortdurende wanbalans in die 

individu-, gesin-, huwelik- en die samelewingsisteme. Die onsuksesvolle 

aanpassing van die werklose asook die van die gesin, gaan gepaard met 

gedrag soos ontrekking van familie, vriende en die samelewing, ontkenning 

van werksverlies en vernielsugtige woede. 

"Bonadaptation" word gekenmerk deur bereiking van 'n balans tussen die 

werklose en gesinslede teenoor die samelewing. Die suksesvolle aanpassing 

van die nuwe situasie lei daartoe dat die gesin hul integriteit behou en dit is 

bevorderlik vir hul gesinsisteem. 

Dit blyk uit bogenoemde navorsing dat dit egter baie moeilik is om 'n 

suksesvolle aanpassing te bereik maar dat dit nie onmoontlik is nie. 

* Die effek op die eggenoot 

In die beginfase van die man se werkloosheid blyk dit dat die huwelikspaar 

goed funksioneer. Reeds in 1959 het Cavan vasgestel dat werkloosheid 'n 

invloed uitoefen op die rol van die man en die vrou in die huwelik. 'n 

Rolverdeling by die man en vrou is noodsaaklik om die balans in die 

huweliksisteem tydens die krisis wat werkloosheid te handhaaf: 

" ... a marriage relationship which is flexible enough to allow for changes in 

the wife's role and changes in the husband's role would be most adaptive 

in economic hard times" (Zvonkovic, Guss & Ladd 1988:60). 
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Rolverdeling in die huwelik het ook tot gevolg dat die vrou gedeeltelik die rol 

van die broodwinner oorneem en sodoende meer verantwoordelikhede 

bekom wat toenemende besluitneming aan haar toedig. Dit bring mee dat die 

man nie meer alleenseggenskap oor die finansies van die gesin het nie. 

Toenemende rusie kan tussen die huwelikspaar ontstaan. Larson ( 1984:509) 

het in sy ondersoek bevind dat veral kommunikasieprobleme onderhandeling 

tussen die huwelikspaar drasties laat verswak, veral namate die 

werkloosheidstydperk langer word. Dit veroorsaak dat die man en vrou nie 

net met die omstandighede waarin hulle verkeer ontevrede is nie, maar ook 

met mekaar. 

Die tydperk van werkloosheid speel 'n belangrike rol: hoe langer dit duur, 

hoe nadeliger is die uitwerking op die leierskap in die huwelik en die gesin 

en hoewel die moeder dit wil teenwerk, is daar later min of geen sprake van 

leierskap nie. 

Die vrou kan later s6 oorwerk wees en ge'irriteerd raak met die man omdat 

hy nie werk nie, laat slaap en homself skuldig maak aan alkoholmisbruik dat 

sy horn fisiek nie meer naby haar wil he nie. Probleme kan selfs op seksuele 

gebied manifesteer deurdat die vrou weier om seksueel met die man te 

verkeer. Volgens Borrero (1980:920) kan die man seksueel verwerp voel. 

Hierdie aspek het tot gevolg dat die verhouding in die gadesisteem merkbaar 

verswak. 

Die toepassing van dissipline is belangrik in die gesinsisteem. Dit wil egter 

voorkom asof ook hierdie dimensie nadelig be'invloed word wanneer die man 

werkloos raak. Volgens Zeelie (1989:74) is dit vir die vrou 'n moeilike 

tydperk, veral om die volgende redes: 
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* Sy voel sy kan nie so streng en effektief soos die man in die toepassing 

van dissipline wees nie; en 

* sy het intussen 'n betrekking aanvaar en het nie altyd die tyd en die lus 

om te raas en baklei nie. 

Dit blyk dus dat die effek van werkloosheid nie net sy pond vleis van die 

man eis nie, maar ook swaar op die skouers van die vrou rus. 

* Die effek op die kinders 

In die begin van werkloosheid geniet die kinders die onverwagte tyd wat aan 

hulle afgestaan word. Die man bou 'n hegte vriendskap met hulle op en help 

hulle met sowel hulle skoolwerk as stokperdjies. Volgens Zeelie (1989:63) 

raak die kinders later in 'n verleentheid om gedurig saam met hulle pa te 

wees of saam met horn gesien te word en sorg hulle dat hulle stelselmatig 

minder tyd saam deurbring. Net soos met die huweliksverhouding is die 

nuwe verhouding ook nie blywend nie. 

Die kinders beleef hierdie tydperk as 'n tydperk van angs en spanning. Hulle 

is wel vir hulle lewensmiddele van die ouers afhanklik, maar beleef 

terselfdertyd gevoelens van skaamte en verleentheid as gevolg van die man 

se werkloosheid en neig om meer na buite die gesin te leef om sodoende 

minder met die gesinslede te assosieer. 

Volgens die navorsing van Zvonkovic et al (1988:56-61) is dit veral die man 

en seun wat neig om in 'n groat mate bymekaar betrokke te raak. Hierdie 

fase is ook nie blywend van aard nie omdat die man horn onttrek of 

distansieer as gevolg van depressiewe gemoedstemmings, angs en 

aggressie. Hill (1978: 120) meld dat die man ge'lrriteerd raak met die kinders 
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en stel dit soos volg: 

"He also said that the children got under his feet and he got bad tempered 

with them." 

Met die verloop van tyd dat die man nie werk kry nie verswak die situasie 

tuis gewoonlik. Die man verloor kontrole oor die kinders en in 'n paging om 

sy gesag te laat geld, kan mishandeling plaasvind (Zeelie 1989:72). Waar die 

pa voorheen voorspelbaar en streng in die toepassing van dissipline was, 

word dit vir horn moeiliker as gevolg van sy minderwaardigheidsgevoel en 

beleef die kinders 'n gevoel van spanning en onsekerheid as gevolg van die 

ambivalente optrede van die man. 

Madge (1983:311-319) meld gevalle waar reels in die sisteem s6 verander 

het dat daar min of geen dissipline op die kinders toegepas is nie. Sulke 

kinders het gedragsafwykings begin toon, hulle skoolwerk het agteruit 

gegaan en sommiges het hulle self aan jeugmisdaad skuldig gemaak. 

Dit blyk dus dat werkloosheid van die vader 'n negatiewe effek op die 

kinders sal he. Die navorser postuleer dat die kinders se selfkonsep in s6 

situasie ontoereikend sal ontwikkel. In die hierop volgende gedeelte word 

daar spesifiek gefokus op die adolessent. 

3.6 DIE EFFEK VAN VADERLIKE WERKLOOSHEID OP DIE LEEFWERELD VAN 

DIE ADOLESSENT 

Hoewel daar nie veel navorsing bestaan oor die effek van vaderlike 

werkloosheid op die leefwereld van die adolessent nie, blyk dit tog dat dit 'n 

nadelige invloed op die wording van die adolessent se voltrekking tot 

volwassenheid het. Beide Lewis, Margolis en Dale (1984: 108) en Jones 
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(1991: 101) meld in hul navorsing dat die jong werker met klein kindertjies 

meer geneig is om hul werk te verloor as die ouer garde, as gevolg van die 

feit dat die jonger persoon nie so ervare in sy werk is nie en oak nie op 'n 

bestuursvlak is nie. 

Die navorser postuleer dat dit 'n rede kan wees waarom so min navorsing 

oar die effek van vaderlike werkloosheid op die leefwereld van die adolessent 

bestaan. Dit blyk dat die jong man se kinders voorskools of in die laer 

standerds kan wees. 

Eerstens sal daar gekyk word hoe werkloosheid die domeine van wording by 

die adolessent raak. 

3.6.1 Fisieke ontwikkeling 

Soos reeds in hoofstuk twee bespreek, tree daar tydens adolessensie ryping 

op 'n fisieke vlak in. Fisieke ontwikkeling by die adolessent neem reeds 'n 

aanvang in die puberteitsfase met geslagsrypheid, die dogters begin 

menstrueer en by seuns kom ereksie, ejakulasie en nagtelike saadstorting 

voor. 

Vo lg ens Van der Zan den ( 1993: 356-365) ondervind die adolessent in dfe 

tydperk probleme met aknee en 'n prominente sweetreuk kom voor, omdat 

sweetkliere vinniger groei. 'n Oordrewe besorgdheid oar sy fisieke voorkoms 

wat in die oe van die volwassene oordrewe mag wees, kom voor. 

Baarda, Frowijn, Goede en Postma (1983:473), Lewis et al ( 1984: 114) en 

Hutson en Jenkins ( 1989:41) is van mening dat die finansiele inkrimping 

nadelig vir die adolessent is. Die gesin se uitgawes rakende aankope van 
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lewensmiddele word beperk, hul skuldelas word meer, hul spaargeld krimp 

met die verloop van die werkloosheidsperiode en dit veroorsaak ekonomiese 

moeilikheid. Hutson en Jenkins (1989:41) vind dat daar nie meer geld is vir 

vleis met Sondagete nie en dat belangrike lewensmiddele soos haarsjampoe 

gedeel word. Gesien in die lig van die belangrikheid wat die adolessent aan 

sy fisieke voorkoms heg, kan die finansiele nood meebring dat middele soos 

velsorg produkte en reukweerders in die slag kan bly. Dit kan aanleiding gee 

dat die adolessent nag meer as ander, in homself sal keer. 'n Ontevredenheid 

met hul liggame kan die adolessent beangs, raadop en depressief laat voel. 

Adolessente wat depressief raak kan dan oak probeer om sy eie lewe te 

neem (Jones 1990:583) .. 

3.6.2 Kognitiewe wording 

Kognitiewe wording is 'n belangrike skakel in die ontwikkelingsfase van die 

adolessent op sy weg na volwassewording. 

Piaget het die intellektuele wording van die mens in fases verdeel, soos 

reeds in hoofstuk twee beskryf (sien paragraaf 2.6.1 ). Gedurende die 

formeel-operasionele fase kan die adolessent verskeie veranderlikes hanteer 

en sekere veranderlikes konstant hou terwyl ander varieer. Formeel

operasionele denke is nie dieselfde as kritiese denke nie. Formeel

operasionele denke bied 'n struktuur waarbinne kritiese denke kan plaasvind 

maar dit is nie vanselfsprekend dat 'n persoon wat 'n formeel-operasionele 

denkvlak bereik het, noodwendig altyd krities dink nie (Bester 1992:71-73). 

Waar die formeel-operasionele denker sekere inligting en veronderstellinge 

gebruik om probleme op te las en te redeneer, vra die kritiese denker hoe 

akkuraat en geldig hierdie inligting en veronderstellinge is, voordat hy dit 

gebruik (De Bono 1983:706). 
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Die adolessent wie se vader werkloos is, redeneer en vra vrae rakende 

werkloosheid. Hulle raak gepreokupeerd met die feit dat hulle ouers nie meer 

die finansies het om alles te koop wat hulle wil of moet he nie. 

Aanvanklik blyk dit dat werkloosheid nie 'n invloed op die adolessent se 

skolastiese prestasies het nie, maar met die verloop van tyd verswak die 

adolessent se skoolprestasies egter (Raffe 1986: 11-13). Die verswakking in 

skoolprestasies word daaraan toegeskryf dat die adolessente nie meer 

genoegsame en gesonde voedingstowwe inkry nie, dit veroorsaak dat die 

kinders se konsentrasie verswak, hulle word vaak en is soms afwesig omdat 

hulle gouer siek word as hulle maats waar hulle weerstand teen siektes 

verlaag (Baarda et al 1983:473). Hierdie navorser toon ook aan dat vakke 

soos wiskunde en tale tydens die werkloosheidsperiode verswak omdat dfe 

vakke konsentrasie en skerpheid vereis. 

Grimshaw en Pratt ( 1984: 1 7) to on in hul navorsing aan dat die adolessente 

ongemotiveerd raak teenoor skoolwerk, hulle ontwikkel houdingsprobleme 

teenoor die skoal en stokkiesdraai kom voor in hierdie omstandighede. Raffe 

(1986: 12) is van mening dat 'n aantal faktore 'n rol speel by die motivering 

van skoolwerk tydens werkloosheid. Dfe navorser is van mening dat elke 

individu, seuns en dogters, verskillende sosiale groepe en ouderdomme 

hierdie situasie anders sal verwerk en hanteer. Raffe ( 1986: 1 3) to on dan ook 

aan dat stokkiesdraai in die periode van werkloosheid voorkom en dat 

dogters meer as seuns geneig is om stokkies te draai. Jones (1988:206) 

toon aan dat die adolessente dogter met huistake belaai word omdat die 

moeder gewoonlik gaan werk. Dit bring mee dat die dogter minder tyd aan 

haar studies kan bestee, die stres raak te veel en sy bly dan weg van die 

skoal, as 'n ontvlugting van die situasie. 
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Met die toenemende tyd wat die man by die huis deurbring, kan dit gebeur 

dat hy meer tyd spandeer om die kinders met die huiswerk te help. Baarda 

et al (1983:483) het in die navorsing bevind dat werkloosheid: 

" ... een ongunstige invloed heeft op de skoolprestaties van kinderen." Dit 

kan toegeskryf word aan die feit dat die man nie baie geduld aan die dag le 

nie en dat die adolessent sy respek vir die vader verloor. 

Die adolessent se kognitiewe vermoe (kwalitatief en kwantitatief) stel horn 

in staat om aan die eise wat die samelewing aan horn stel, te voldoen. Sy 

vermoe tot formeel-operasionele denke lei tot toenemende introspeksie met 

die daarmee gepaardgaande self-kritiek, self-evaluering en pogings tot 

selfverbetering van sy situasie. Kognitiewe wording is verweef in die morele 

wording. Dit vereis dat die adolessent begelei moet word om krities en 

selfstandig oor morele aangeleenthede te dink. Piaget se model is waardevol 

in dfe opsig dat dit die verband tussen kognitiewe ontwikkeling en morele 

oordeel beklemtoon (Bester 1992:71 ). 

3.6.3 Morele wording 

Kohlberg (1978:83-87) onderskei ses fases in die morele redenering van 'n 

persoon. Tydens elke fase is daar 'n onderliggende faktor wat daartoe 

aanleiding gee dat daarop 'n bepaalde wyse geredeneer word. Hierdie faktore 

is: 

Fase 1: 

Fase 2: 

Fase 3: 

Fase 4: 

Fase 5: 

Om straf te vermy. 

Om beloning te ontvang. 

Om te konformeer. 

Om die wet of reel te gehoorsaam. 

Om in die beste belang van almal op te tree. 
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Fase 6: Om jou eie oortuiging gestand te doen. 

Hierdie fases word dan ook verder in drie vlakke verdeel naamlik 'n pre

konvensionele vlak (fase 1 en 2) 'n konvensionele vlak (fase 3 en 4) en 'n 

post-konvensionele vlak (fase 5 en 6). 

Die pre-konvensionele redenering is hoofsaaklik by die jonger kind aanwesig 

terwyl die konvensionele redenering by adolessente en volwassenes 

prominent is. Bester (1992:78-79) meld dat 'n persoon watvolgens Kohlberg 

se model op fase 6-vlak redeneer, redeneer op grand van sy eie oortuiging. 

Die vertrekpunt van sy redenering is nie om straf te vermy nie, nie om 

beloning te ontvang nie, te konformeer of reels te gehoorsaam nie, maar sy 

redenering is eerder ingestel op 'n eie waardesisteem en eie beginsels soos 

geregtigheid, respek vir individuele verskille en integriteit. Ortiz (1987:69) 

verwys na die morele self in 'n verhouding met God, gevoelens van "good 

or bad" teenoor homself en ander en tevredenheid met sy geloof, of twyfel. 

Dit blyk uit bogenoemde navorsing dat die adolessent wie se vader werkloos 

is, in die meeste gevalle nie die post-konvensionele vlak van oordeel bereik 

nie, omdat hy genoop word om die wette en reels van die huis te 

gehoorsaam en nie onafhanklikheid kan bereik of 'n toekoms kan beplan nie. 

Cooper en Ayers-Lopez (1985:18) beweer dat 'n adolessent in 'n gesonde 

gesinstruktuur meer geneig is tot onafhanklikheid as 'n adolessent in 'n gesin 

wat in 'n trauma gewikkel is. 

* Religieuse belewing 

Ondersoeke waar die religieuse siening van die adolessent en die invloed 

op die morele wording, 'n rol speel tydens werkloosheid van die vader op 

die leefwereld van die adolessent, kon egter nie opgespoor word nie. 
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3.6.4 Affektiewe wording, belewing en persoonlikheidsontwikkeling van die 

adolessent 

Die adolessent moet in dfe fase 'n eie identiteit ontwikkel, wat dien as brug 

tussen dit wat hy as kind was en dit wat hy as volwassene gaan wees. 

Wat is die aard van die betekenisgewing, betrokkenheid, belewing, 

selfkonsep en selfaktualisering by die adolessent wie se vader werkloos is? 

Uit 'n ondersoek in die literatuur blyk die volgende: 

* Betekenisgewing 

Die adolessent stig vir horn 'n leefwereld deur die toekenning van 

betekenis (ken, verstaan, weet). Die betekenisgewing kan logies 

(rasioneel) of emosioneel (irrasioneel, dit wil se onrealistiese 

betekenisgewing) wees (Vrey 1979: 29-36; Jacobs en Vrey 1982: 11-12). 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:11-12) kan onrealistiese betekenisgewing 

aanleiding gee tot angs en gedragsprobleme omdat die adolessent dinge, 

idees en situasies nie verstaan nie. Die adolessent wie se vader werkloos 

is, word voortdurend aan spanning blootgestel. Die adolessent gee 

onrealistiese betekenisse aan dinge en idees omdat hy nie die spanning en 

konflik as gevolg van finansiele tekort, geldelike inkrimping, toenemende 

konflik tussen die ouers asook die sosiale isolasie, kan verstaan nie. 

Baarda et al (1983:473-484) en Raffe ( 1986: 11-19) toon aan dat die 

adolessent gedragsprobleme soos stokkiesdraai, drankmisbruik openbaar 

en selfs in sekere gevalle in aanraking kom met misdaad en dat veral die 

dogters se skolastiese prestasies verswak. Jones (1988:212) beweer dat 

die adolessent, wat in 'n gesin is wie se vader werkloos is, 'n behoefte 

aan sekuriteit en aanvaarding, veral tuis, toon. Die navorser maak dus die 

afleiding dat werkloosheid van 'n vader aanleiding gee tot verwarring en 
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irrasionele betekenisgewing by die adolessent. 

* Betrokkenheid 

Betrokkenheid dui op 'n intensionele doelgerigtheid wat aanleiding gee tot 

psigiese vitaliteit waarmee 'n doelwit nagestreef word. Betrokkenheid is 

slegs moontlik by 'n betekenisvolle situasie wat as aangenaam beleef 

word (Vrey 1979:29-36; Jacobs & Vrey 1982: 12). 

Dit wil voorkom of die trauma van werkloosheid aanleiding gee tot 'n 

psigiese onttrekking uit sy leefwereld. Skrywers rapporteer onder andere 

die volgende manifestasies (Baarda et al 1983:473-484; Ratte 1986: 11-

19; Ortiz 1987:96-97; Jones 1988:211-213): 

* 

* 

* 
* 

* 

ontrekking uit sosiale relasies en 'n onvermoe om relasies te 

handhaaf; 

depressie; 

wegloop, stokkiesdraai; 

verlies aan selfvertroue; 

verswakte skolastiese vordering. 

Die navorser maak die atleiding dat die adolessent wie se vader werkloos 

is: 

* 

* 

* 

verwarring van doelgerigtheid beleef; 

belangstelling in doel, handeling en volharding verloor; 

gerem word op die weg na selfaktualisering. 
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Dit kan manifesteer in betrokkenheid by die verkeerde, byvoorbeeld anti

sosiale gedrag, aggressie, substansmisbruik, ensovoorts of 'n totale 

onbetrokkenheid (apatie). 

* Belewing 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:12-13) dui 'n persoon se belewing aan 

hoe hy ervaarde situasies evalueer. Die evaluering kan aangenaam of 

onaangenaam wees. Dit bepaal dan die mate van betrokkenheid en die 

kwaliteit van relasies wat gestig word. 

Daar is aanduidings uit die navorsing dat die adolessent wie se vader 

werkloos is, homself, ander en situasies negatief beleef. Dit manifesteer 

onder andere in gevoelens van mislukking, frustrasie, verwerping, 

verwarring, skaamte, verlies aan eiewaarde, skuldgevoelens, depressie en 

negatiewe relasies veral met die vader en ander (Ortiz 1987: 133-137; 

Hutson et al 1989:152-159; Jones 1991:101-116). 

* Selfkonsep 

Die selfkonsep verwys na die konfigurasie van oortuigings omtrent die self 

en houdinge teenoor die self. Die selfkonsep kan positief of negatief wees 

en bepaal die persoon se gedrag (Vrey 1979:48-52; Oosthuizen et al 

1990: 10-13). Volgens Jacobs en Vrey (1982:33) is die persoon met 'n 

onrealistiese selfkonsep daartoe geneig om homself as 'n mislukking te 

beleef, hy raak onbetrokke by sosiale aktiwiteite en frustrasie, 

terugtrekking, aggressie, ensovoorts kom voor. 
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Dit sluit aan by die bevindinge uit die literatuur waar daar spesifiek aandag 

gegee word aan die selfkonsep van die adolessent wie se vader werkloos 

is. Volgens verskeie outeurs (Cooper et al 1985:9-21; Flanagan 

1990: 163-177; Jones 1991: 101-116) openbaar die adolessent wie se 

vader werkloos is 'n negatiewe selfkonsep, onder andere omdat: 

* die adolessent uitgebuit en skaam voel oor die situasie tuis; 

* die adolessent nie die sosiale- en finansiele druk van die portuurgroep kan 

hanteer nie; 

* die adolessent se liggaamsbeeld negatief is omdat hy nie die regte en/of 

genoegsame versorging kry nie en hy sy liggaam as swak, lelik en 

onaantreklik beleef. 

* Selfaktualisering 

Selfaktualisering impliseer die verwesenliking van alle latente potensiele 

moontlikhede (fisieke vaardighede, verstandelike vermoens, gevoels

belewing en sedelike bewussyn). 

Tydens 'n openbare lesing op 29 September 1984 te UNISA, beklemtoon 

Victor Frankl egter dat nie alle moontlikhede gerealiseer behoort te word 

nie, maar slegs die individu se positiewe potensiele moontlikhede. Die self

aktualiseerder het dus die verantwoordelikheid om self te besluit met 

betrekking tot sy aktualisering. 

Daar is ook aangedui dat die self-aktualiseerder s6 betrokke raak by 'n 

sinvolle lewenstaak, dat hy homself vergeet in sy betrokkenheid en uitstyg 

bokant probleme en belemmerende omstandighede om sodoende die beste 

te word, wat hy kan word (Vrey 1979: 178-180). 
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Dit blyk egter uit die werk van verskeie outeurs (Baarda et al 

1983:473-484; Raffe 1986:11-19; Ortiz 1987:133-137; Jones 

1988:199-215; Hutson et al 1989:110-115) dat die selfaktualisering van 

die adolessent wie se vader werkloos is, problematies mag wees omdat 

die adolessent: 

* vasgevang is in emosionele probleme wat oor 'n langtermyn mag strek; 

* 'n negatiewe selfkonsep openbaar; 

* swak sosialisering en gebrekkige relasievorming manifesteer; 

* gebrekkige betrokkenheid by ander, die skoal en skoolwerk, dinge en 

aktiwiteite manifesteer. 

Die navorser maak dus die afleiding dat die leefwereld van die adolessent 

wie se vader werkloos is, die gevaar loop om nie tot volle aktualisering van 

positiewe potensiele moontlikhede te kom nie. Dit blyk dat die adolessent 

wie se vaders werkloos is, se ondersteuning en begeleidingsisteme sensitief 

moet wees ten opsigte van die adolessent se affektiewe wording. 

'n Hoe selfagting en 'n positiewe selfkonsep word openbaar as die 

adolessent deur sy portuurgroep, gesin en die samelewing aanvaar word. 

3.6.5 Sosiale wording van die adolessent 

* Relasie met die gesin 

Die gesin word beskou as die oefenskool vir die adolessent om sosiale 

verhoudings aan te leer. Volgens Barnard (1982:302-303) manifesteer 

liefde, lojaliteit, vriendelikheid, wreedheid, wantroue en haat in die 

omgang met die gesinslede. Die essensie van emansipasie is die vryheid, 
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begeerte en die vermoe van die adolessent om verantwoordelikheid te 

aanvaar vir sy denke, gevoelens, sedelike oordeel en praktiese besluite. 

Dit blyk egter uit die literatuur dat die adolessent wie se vader werkloos 

is se vryheid en begeertes in die slag bly. 

Jones ( 1990: 582) is van mening dat die gesin wie se relasie voor die 

werkloosheid wankelrig was met werkloosheid verswak. Sams gebruik die 

adolessent die verskoning van werkloosheid as rede om die vader se 

gesag te ondermyn. Die verhouding van die adolessent en sy ouers kan 

tydens werkloosheid die volgende wending neem (Jones 1988:201 ): 

"Unemployment---- Reduced Resources--~> Family Disruption--; 

Event Parental stress Reduces Parental 

Effectiveness 

Child stress--- Child psychosocial and health outcomes." 

* Relasie met die vader 

Die verhouding van die adolessent met die vader in dfe tydperk is 

kommerwekkend. Jones (1988:208-209) toon dat die adolessente dogter 

in 'n toenemende mate met haar pa baklei. Die adolessente beweer dat 

die ouers hulle soos "kinders" behandel en dat die ouers nie altyd die reels 

en veranderinge in die situasie met hulle deel en of bespreek nie (Flanagan 

1990: 168). Daar word gemeen dat die man sy opgekropte woede en 

aggressie eerder teenoor die dogter openbaar as teenoor sy vrou en 

daarom die konflik. Die seun kom in opstand teenoor die vader se gesag 

en is hy vir die adolessente seun nie meer die rolmodel waarin hy altyd in 

geglo het nie. 
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Jones (1990:579) is van mening dat die vader wat werkloos is meer 

geneig is om sy adolessente dogter te mishandel as die seun omdat sy 

minder krag en weerstand kan bied. 

* Relasie met die moeder 

Die adolessente dogter is meer betrokke by die huis rakende die take in 

en om die huis omdat die moeder in die arbeidsmark is. Dit bring mee dat 

die verhouding tussen die moeder en dogter in die tyd van werkloosheid 

verdiep. Dit blyk oak uit die studie dat die moeder haar probleme met die 

adolessente dogter deel, om van die spanning rakende werkloosheid en 

inkrimpende finansies ontslae te raak. Dit veroorsaak dat die adolessente 

dogter oorlaai word met verantwoordelikheid in en om die huis. Hierdie 

veranderde rolle in die gesin en die inperking van vryheid bring mee dat 

die adolessent in dfe traumatiese omstandighede, langer afhanklik bly as 

die portuurgroep. 

* Relasie met die portuurgroep 

Die adolessent openbaar 'n behoefte om homself met sy portuurgroep te 

identifiseer. Gewildheid binne 'n groep word dikwels bepaal deur fisieke 

aantreklikheid, skolastiese prestasies, prestasies op kulturele en ander 

gebiede, selfversekerdheid en dfe wie se ouers welaf is. 

Aanvaarding deur die portuurgroep is vir die adolessent baie belangrik. Om 

deur die groep aanvaar te word sal die adolessent konformeer ten opsigte 

van die portuurgroep se standaarde en gedrag. Cooper en Ayers-Lopez 

(1985: 11-15) is van mening dat die adolessent in die beginfase van sy 

vader se werkloosheid in 'n stryd is. Omdat die adolessent dit belangrik 

ag om deur die portuurgroep aanvaar te word en sal hulle soms in botsing 
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kom met hul ouers om deur die groep aanvaar te word. In die groep kry 

die adolessent die geleentheid om hulle gevoelens, wense en 

bekommernisse met mekaar te dee I. Die adolessent voel dan of ander horn 

verstaan en ondersteun. Navorsers is dit eens dat die adolessent wie se 

vader werkloos is ju is om dfe bogenoemde redes nie deur die portuurgroep 

aanvaar word nie (Baarda et al 1983:473-484; Cooper et al 1985:9-21; 

Jones 1988: 199-215; Jones 1991: 101-116). Dfe navorsers is dit oak 

eens dat met die verloop van tyd die adolessent meer in homself keer 

omdat hy te ska am is oar die situasie waarin hy en sy gesin verkeer. 

Cooper en Ayers-Lopez ( 1985:1 2) to on aan dat adolessente dogters 

geneig is om verhoudinge op 'n een tot een basis te verkies waar seuns 

'n grater groep verkies. 

Dit veroorsaak dat die dogter wie se vader werkloos is, na 'n tyd 

vereensaam omdat sy nie meer so gereeld by haar vriende kan wees nie 

as gevolg van haar "nuwe" werkslas tuis. Die seuns daarenteen spandeer 

meer tyd saam met sy vriende as tuis, meestal om van die spanning en 

konflik tuis te ontsnap (Ortiz 1987: 130-147; Jones 1988: 199-215). Die 

adolessent wie se vader werkloos is, raak gersoleerd omdat hy meer 

verantwoordelikhede tuis het en nie die finansies het om saam met die 

vriende uit te gaan nie. Dit blyk dus dat die adolessent homself onttrek 

van sosiale interaksies met die portuurgroep en vereensaam. Jones 

(1988:211) en Jones (1990:583) meld dat sommige van die adolessente 

depressief raak en dat selfmoordpogings in die tyd nie ongewoon is nie. 

* Relasie met die soiale gemeenskap 

Soos in die geval van die ouers kom die adolessent nie meer in die selfde 

mate met die gemeenskap in aanraking nie omdat hulle te skaam is. Hulle 
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vermy sosiale funksies, kerk geleenthede en aktiwiteite omdat hulle glo 

die mense kry hulle jammer en sien op hulle neer as hulle vir die gesin 

hulp aanbied. Die adolessent se beperkte visie en geleenthede vir 'n 

beroep ontstaan weens 'n tekort aan fondse. Die adolessent openbaar 

geen doelgerigtheid en idea le vir die toekoms nie (Flanagan 1990: 163-

177; Jones 1991: 101-116). Die adolessent word deur die situasie waarin 

die gesin is, selfs gedwing om sy toekomsplanne te heroorweeg omdat 

daar nie finansies is vir verdere studies nie (Jones 1988:206-208). Die 

oudste kinders in die huis, gewoonlik in hul adolessente fase, moet gaan 

werk om die pot aan die kook te help hou, hetsy voltyds of naweek- en 

vakansiewerk. Dit bring volgens Jones (1988:206) mee dat die adolessent 

met verantwoordelikhede word wat vir 'n volwasse bedoel is. 

Die navorser maak dus die afleiding dat die adolessent wat in die 

traumatiese situasie van werkloosheid van 'n vader vasgevang is, 'n 

gevaar loop om nie ten volle tot toereikende volwassenheid te ontwikkel 

nie omdat werkloosheid negatief op die leefwereld inwerk. 

3.7 SAMEVATTING 

Dit blyk uit die literatuur dat werkloosheid 'n negatiewe uitwerking op al die 

dimensies van huweliksfunksionering, gesinsfunksionering en leefwereld van 

die adolessent uitoefen. 

Voorts lyk dit asof die duur van die tydperk waar die vader werkloos is ook 

'n belangrike rol speel, deurdat die gesin en in besonder die adolessent 

gedurende die afdanking van die vader, asook vir 'n tyd daarna, nader aan 

mekaar beweeg. Hoe !anger die vader egter werkloos is, hoe verder neig die 

gesin en die adolessent om van mekaar te beweeg totdat daar min of geen 
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sprake van samewerking in die sisteem is nie. 

Die vader se skielike werkloosheid bring 'n drastiese verandering in die lewe 

van die gesin, maar spesifiek in die lewe van die adolessent mee. Alie vlakke 

van die adolessent se lewe word geraak: sy ontwikkeling, sy relasies, sy 

toekoms, kortom sy totale lewe. 

Dit is met hierdie bykomende krisisse in sy lewe wat hy steeds moet poog 

om 'n selfstandige, onafhanklike en gelukkige volwassene te word. 

Suksesvolle bereiking hiervan is tot 'n baie groat mate afhanklik van 

steungewing. 

In hoofstuk vier sal die empiriese ondersoek beskryf word. 
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ONTWERP VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

4. 1 INLEIDING 

In hoofstuk drie is aangedui wat die effek van vaderlike werkloosheid op die 

leefwereld van die adolessent is. Dit het geblyk dat die wordingsverloop 

gerem word deur werkloosheid en dat die adolessent 'n onvermoe beleef om 

aan die eise van toereikende volwassewording te voldoen. Die adolessent 

kom nie tot positiewe selfaktualisering nie en kan nie gedy as 'n behoorlike 

volwassene nie. 

Die aard van die adolessent se betekenisgewing, belewenis en betrokkenheid 

tot selfaktualisering tydens die traumatiese gebeurtenis is belig. 

In hoofstuk vier word die ontwerp van die empiriese ondersoek aangeraak. 

4.2 BEPLANNING VAN DIE ONDERSOEK 

4.2.1 Die doel van die empiriese studie 

Die doel van die navorsing is om te bepaal watter effek vaderlike 

werkloosheid op die leefwereld van die adolessent het. 

Die doel van die empiriese studie is meeledig van aard en sluit die volgende 

aspekte in: 
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* om dit wat uit die literatuur verkry is te verifieer en te komplementeer of 

om dit te weerle; 

* om dit wat uit die literatuurstudie oor die effek van vaderlike werkloosheid 

op die leefwereld van die adolessent na vore gekom het, te gebruik vir die 

samestelling van onvoltooide sinne asook om te dien as raamwerk vir 

onderhoude met die proefpersone; en 

* om begeleiding van en steungewing aan die adolessent wie se vader sy 

werk verloor het, te vergemaklik. 

4.3 SELEKSIE VAN NAVORSINGSMETODE 

In hierdie studie sal daar van die idiografiese ondersoekmetode van navorsing 

gebruik gemaak word. Die idiografiese metode maak 'n diepte-ondersoek na 

die persoonsbeeld van 'n bepaalde adolessent wie se vader werkloos is, 

moontlik. 

Daar is besluit om een geval volledig te bespreek en 'n opsomming van die 

ander drie te gee. Die rede daarvoor was om herhaling van inligting te vermy, 

omdat die prosedures en resultate by al die gevalle ooreenstem. 

4.4 SELEKSIE VAN PROEFPERSONE 

Vir die ondersoek is vier adolessente geselekteer. 

Die volgende kriteria vir seleksie geld: 

* die gesin is deur minstens een maatskaplike werker of predikant 
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ge"identifiseer; 

* die adolessent is aangemeld of verwys vir pedoterapie. Geen terapeutiese 

ingryping het nog plaasgevind nie; 

* die adolessent val in die ouderdomsgroep 12 tot 22 jaar; 

* die vader is die afgelope jaar werkloos en het sy werk verloor; 

* die adolessent is 'n blanke sekondere skoolleerling in hoofstroom

onderwys. 

4.5 SELEKSIE VAN VERKENNINGSMEDIA 

4. 5. 1 Ongestruktureerde onderhoud met die adolessent 

Die sinsvoltooiingsmedium word as aanknopingspunt gebruik vir 

gesprekvoering. Die navorser sal poog om die adolessent se betrokkenheid, 

betekenisgewing en belewing vas te stel. Hierdie gesprek sal geskied vanuit 

die interne verwysingsraamwerk van die adolessent. Die navorser poog om 

haarself deel van die leefwereld van die adolessent te maak. 

4.5.2 Menstekening. (Draw-a-person (OAP)) 

Die adolessent se tekening is 'n grafiese ekspressie van sy gevoelens op 'n 

gegewe tydstip in sy lewe (Koppitz 1968:74-75). Vanwee hierdie 

moontlikhede stel die tekening die ortopedagogiese diagnostikus daartoe in 

staat om dieper in die adolessent se ervaringswereld in te dring, om daardeur 

bepaalde momente op te spoor wat nie maklik langs ander wee uitgelig kan 
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word nie (Van Niekerk 1990: 128-130; Van Zyl 1990:44-56). 

4. 5. 3 Gesinstekening 

Die gesinstekening verskaf inligting omtrent die adolessent se belewing van 

ouers, broers en susters en hoe hy homself in die gesinsisteem beleef (Hulse 

1952:66). 

4.5.4 Sinsvoltooiing (Sien bylae 4) 

Sinsvoltooiing is 'n projeksiemedium. Onderliggend hieraan is die hipotese 

dat die kind, met dit wat hy invul, aanduidings van spesifieke probleem areas 

openbaar. Die doel van sinsvoltooiing is om die adolessent se verskeie 

relasies openbaar te maak. Daar word 'n analise gemaak van variasies van 

situasies in die adolessent se lewe. lnligting word verkry van 'n persoon se 

gevoel en denke oor 'n spesifieke situasie en relasie. Die sinsvoltooiing is 

ontwerp om die relasies in die gesin, interpersoonlike verhoudinge en die 

selfkonsep aan te spreek. 

4.5.5 Emotions Profile Index (EPI) (Sien bylae 5) 

Die EPI is 'n persoonlikheidstoets wat ontwerp is om inligting aangaande 

sekere basiese persoonlikheidstrekke en persoonlikheidskonflikte weer te 

gee. Die EPI is gebaseer op die teorie van Plutchik en Kellerman (1974) wat 

agt basiese dimensies van emosie voorstel. Die EPI bepaal dan die relatiewe 

belangrikheid wat hierdie agt basiese dimensies in 'n persoon se lewe speel. 

Gegewens word op 'n sirkeldiagram aangedui wat die relatiewe sterkte van 

die basiese persoonlikheidstrekke toon. Hierdie profiel wat verkry word, 
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maak ook vergelykings moontlik. 

4.6 METODE VAN TOEPASSING VAN VERKENNINGSMEDIA 

4.6.1 Ongestruktureerde onderhoud met die adolessent 

Na aanleiding van die sinsvoltooiing word 'n ongestruktureerde onderhoud 

met die adolessent gevoer. Deur raakhoor, raaksien en raakvoel (Jacobs & 

Vrey 1982:85-86) word die terapeut mede-betrokke by die adolessent, 

beweeg sy in die beleweniswereld van die adolessent in en word die 

adolessent genooi om homself te openbaar. 

4. 6. 2 Menstekening. (Draw-a-person (OAP)) 

Die tekeninge word individueel afgeneem. 'n Blanko wit vel A4-papier asook 

'n HB-potlood en/of kleurpotlode en 'n uitveer word aan die adolessent 

gegee. Die adolessent sit gemaklik by 'n tafeltjie, teenoor die afnemer. Na 

aanleiding van Koppitz (1968:6-7) word die volgende opdrag aan die 

adolessent gegee: 

"Ek wil graag he jy moet op die papier 'n HELE mens teken. Dit kan enige 

soort mens wees wat jy wil teken. Maak net seker dat dit 'n hele mens is." 

Voorts word hy versoek om sy bes te doen, hy kan so lank neem as hy wil 

en hy mag uitvee ashy wil. Geen tydsbeperking word gestel nie. Noukeurige 

observasie deur die navorser vind plaas. Enige ongewone gedrag word 

aangeteken. lndien nodig word daar reageer op enige verbale uitings deur die 

adolessent. By voltooiing van die tekening word die adolessent uitgevra 

indien daar onduidelikhede is oor enige gedeelte van die tekening. 
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Vervolgens word die adolessent versoek om die teenoorgestelde geslag te 

teken. 

4.6.3 Gesinstekening 

'n Blanko wit vel A4-papier word aan die adolessent gegee asook 'n HB

potlood en/of kleurpotlode en 'n uitveer. Die opdrag aan die adolessent sal 

wees: 

"Ek wil he jy moet jouself en jou gesin teken." 

4.6.4 Sinsvoltooiing 

Die onvoltooide sinne word aan die adolessent voorgehou met die opdrag dat 

die sinne voltooi moet word met die eerste gedagte oor die onderwerp. Die 

adolessent moet nie lank oor 'n sin dink nie. Die rede is dat ongesensorde 

inligting weergegee moet word (Jacobs, Oosthuizen & Petrick 1985: 142). 

4. 6. 5 Emotions Profile Index (EPI) 

Die adolessent word versoek om tussen twee woorde te kies. Hy moet die 

woord kies wat horn die beste beskryf en verteenwoordig. Aan elke woord 

is daar 'n definisie toegedig om die woord te verklaar. Die adolessent kan 

telkens terugblaai na die definisies om seker te maak wat elke woord 

beteken. 
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4. 7 METODE VAN VERWERKIN·G VAN GEGEWENS 

4. 7. 1 Ongestruktureerde onderhoud 

Die navorser moet na aanleiding van die interne verwysingsraamwerk van 

die adolessent die leefwereld van die adolessent probeer begryp en deel 

word daarvan. Die terapeut moet kan raakhoor, raaksien en raakvoel om die 

verwysingsraamwerk van die adolessent te begryp en reg te interpreteer. 

4. 7. 2 Menstekening 

"The Draw-A-Person (DAP) is in many ways the easiest to administer and 

the most difficult to interpret" (Kahn & Giffen 1960:93). 

Die interpretasie van die toets word bemoeilik deurdat die terapeut haarself 

moet losmaak van haar eie verwysingsraamwerk of leefwereld en haar moet 

inleef in die unieke, anderse en veranderlike leefwereld van die besondere 

kind/adolessent in nood. 

Die interpretasie van die menstekening word algemeen fenomenologies 

gedoen. Dit beteken volgens Van Niekerk ( 1990:208) dat by die interpretasie 

hoofsaaklik vanaf die volgende uitgangspunte vertrek word: 

* die verband tussen die teken as 'n appel en die tekening; 

* die inhoud van die tekening; 

* die wyse waarop die tekening uitgevoer is. 

Van Niekerk (1990: 143) is van mening dat daar nie van 'n tipiese tekening 

ten aansien van 'n bepaalde ouderdomsgroep gepraat kan word nie, maar 
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daar is tog aanwysbare eienskappe wat ooreenstem met die bereikte 

wordingsniveau van die kind. 

Volgens Van Niekerk ( 1990: 148) moet die menstekening nie letterlik nie, 

maar wel simbolies, vertolk word. 

Dit is dus baie belangrik dat die terapeut kindertekeninge moet ken en weet 

wat normale tekengedrag op 'n sekere ouderdom is, voordat hulle tekeninge 

vir die doeleindes van diagnose kan gebruik (Jacobs & Van der Merwe 

1992: 18). Volgens Van Niekerk(1990: 148-157) is die adolessentse tekening 

ten opsigte van onderdele van die liggaam gewoonlik lewensgetrou, met 

meer besonderhede en noukeurigheid. Die tekening se perspektief is feitelik 

korrek en geen deurskynings kom voor nie. Uitwissings kom dikwels voor en 

die houding van die mens in die tekening is meestal in beweging. Volledige 

en noukeurige kleding en versiering kom dikwels voor. lnkleurings kom 

heelwat voor, die inkleurings is danker en swaar. Seksuele simbole is ook 

meestal teenwoordig. 

Baie inligting kan oak verkry, geverifieer of weerle word deur die tekening 

met die adolessent te bespreek. Die adolessent kan dan se wat maak dat hy 

uitgestoot of minderwaardig voel, en so meer (Jacobs et al 1985: 140). 

Jacobs en Van der Merwe (1992: 19) beklemtoon die feit dat die navorser nie 

slegs een enkele tekening van 'n kind/adolessent kan gebruik vir diagnostiese 

doeleindes nie. Die inligting uit die tekeninge moet met die ander media wat 

ingeskakel is, geverifieer word om 'n totale en betroubare beeld van die 

adolessent se betekenisgewing te kry. 
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4. 7. 3 Gesinstekening 

Die volgende aspekte is ook van belang by die gesinstekening: 

* Die volgorde waarin die adolessent die gesin teken, is belangrik. Die 

adolessent teken die gesin gewoonlik in kronologiese volgorde of die 

seuns by die pa en die dogters by die ma; 

* Die grootte van die verskillende gesinslede is van belang byvoorbeeld die 

groot ma en die klein pa; 

* Saamgroepering is belangrik vir die navorser. Dit is beduidend watter 

gesinslede word saam gesit, wie is a Ileen en so meer. 

Dit is dan, net soos in die geval van die menstekening van belang om 'n 

onderhoud te voer oor die tekening sodat die leefwereld van die adolessent 

verken en verstaan kan word deur die navorser (Jacobs et al 1985: 140). So 

word 'n relasiebeeld, persoonsbeeld en selfbeeld van die adolessent vanuit 

die adolessent se verwysingsraamwerk verkry en saamgestel deur die 

navorser. 

4. 7 .4 Sinsvoltooiing 

Die interpretasie van die sinsvoltooiing geskied hoofsaaklik op grond van 'n 

analise van die inhoud. Die volgende moet deur die navorser in gedagte 

gehou word: 

* die ondertoon van die sinne (positief of negatief); 

* die rol van die kind/adolessent (aktief of passief); 

* is die sin in die verlede, hede of toekoms; 

* die houding van die kind/adolessent tydens die afneem van die toets 
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(gretig of halfhartig); 

* is die kind/adolessent geneig om die sinne vaag te beantwoord? 

* kom daar enige weersprekings voor? 

Nadat die sinne as 'n geheel gelees is om 'n algemene indruk te kry, moet 

dit weer deurgelees word om die volgende te bereik: 

* Is daar 'n deurlopende tema of temas? 

* Is daar onderliggende verbande tussen die sinne? 

* Korn daar teenstrydigheid voor? 

Hierna stel die navorser vir haarself die volgende saam: 

* Basiese konflikte wat na vore kom; 

* Die wyse waarop die adolessent die konflikte hanteer; 

* Beperkinge in die adolessent se mondering; 

* Positiewe aspekte wat as grondslag gebruik kan word en waarop verder 

gebou kan word. 

Daarna word 'n onderhoud met die adolessent gevoer om die 

betekenisgewing, betrokkenheid en belewing van die adolessent te probeer 

begryp. Die navorser het dfe medium ingeskakel om as aanknopingspunt te 

dien vir die ongestruktureerde onderhoude. 

4. 7. 5 Emotions Profile Index (EPI) 

Die verwerkte gegewens word op 'n sirkeldiagram aangedui wat die 

relatiewe sterkte van die basiese persoonlikheidstrekke toon. Hierdie profiel 

maak dan ook vergelykings moontlik. 
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Die emosionele toestand wat met elk van die dimensies verband hou, is: 

* Gehoorsaam (trustful) 

* Behoedsaam (timid) 

* Somber (depressed) 

* Wantrouig (distrustful) 

* Aggressief (aggressive) 

* Sosiaal (gregarious) 

* Beheersd (control) 

* Wankontrole (dyscontrol) 

* Vooroordeel (bias) 

- aanvaarding (acceptance); 

- vrees (fear); 

- hartseer (sadness); 

- verwerping en afkeer (rejection, disgust); 

- woe de (anger); 

- vreugde (joy); 

- verwagting, georganiseerd (expectation, 

organised); 

- impulsiwiteit en behoefte aan nuwe 

ervaringe (impulsive and need for new 

experiences); 

- Sou die telling hoog wees, 60% en meer, 

is die persoon geneig om die sosiaal meer 

aanvaarbare item van elke paar te kies, dit 

hou ook verband om 'n masker van "all is 

well" voor te hou. 

Sou die telling laag wees, 40% en minder, 

is die persoon geneig om krities teenoor 

die self te wees en beskryf hy die self as 

sosiaal onaanvaarbaar. 

Aangesien die interpretasie van ongestandaardiseerde toetse in 'n groot mate 

subjektief van aard is, moet die navorser die inligting met onderhoude en 

ander toetse verifieer (Jacobs et al 1985: 143). Volgens Du Toit en Jacobs 

(1989:86) kan die relasiebeeld, persoonsbeeld en selfbeeld van die 

adolessent dan deur die navorser saamgestel word, vanuit die 

verwysingsraamwerk van die kind/adolessent, deur al die media ingeskakel, 
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te verifieer. 

4.8 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die ontwerp van die empiriese ondersoek bespreek. Die 

seleksie van proefpersone, navorsingsmetode en verkenningsmedia is 

ondersoek en daar is aangedui dat daar van die idiografiese ondersoek 

metode gebruik gemaak sal word. Die metode van toepassing van die 

verkenningsmedia en die wyse waarop die gegewens verwerk sal word, is 

bespreek. 

In hoofstuk vyf sal die gegewens, verkry uit die empiriese ondersoek, 

bespreek word. 
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RESUL TATE VAN DIE EMPIRIESE NAVORSING 

5.1 INLEIDING 

In hoofstuk vier is die ontwerp van die empiriese ondersoek uiteengesit. Die 

seleksie van proefpersone, navorsingsmetode en verkenningsmedia is 

bespreek. Daar is aangedui dat daar van die idiografiese ondersoekmetode 

gebruik gemaak sal word. 

In hoofstuk vyf sal die gegewens uit die idiografiese ondersoek bespreek 

word. Die doel van dfe hoofstuk is om deur middel van projeksiemedia en 

onderhoude die effek van vaderlike werkloosheid op die leefwereld van die 

adolessent, sy persoonsbeeld, relasiebeeld en selfbeeld vas te stel. 

5.2 ONTLEDING VAN DIE RESULTATE 

Vier proefpersone is by die ondersoek betrek. Daar is besluit om een geval 

volledig te bespreek en 'n opsomming van die ander drie te gee. Die besluit 

is geneem om herhaling van inligting, prosedures en resultate te vermy. 

In al vier gevalle is die leerlinge matriekdogters, en hul vaders is vir ongeveer 

'n jaar werkloos. Die vaders was almal in professionele beroepe en het hul 

werk verloor as gevolg van personeelvermindering. 

Vir die doeleindes van vertroulikheid en weens die sensitiewe aard van die 

inligting, word die identiteit van die leerlinge beskerm deur van skuilname 

gebruik te maak. 



5.2.1 ANNEKE 

5.2.1 .1 Biografiese gegewens 

Naam: 

Geboortedatum: 

Ouderdom: 

Geslag: 

Standerd: 

5.2.1 .2 Gesinsamestelling 

Anneke 

8 Julie 1978 

1 7 jaar 3 maande 

Vroulik 

Matriek 

Hoofstuk Vyf 

Anneke is die oudste van vier kinders, sy is sewentien jaar oud en in 

matriek. Die ander kinders in die gesin is onderskeidelik 'n babaseun, 9 

maande; 'n suster sewe jaar en 'n ander suster nege jaar. 

Anneke se vader is vir byna 'n jaar werkloos. Die moeder pas tans kinders 

op om 'n inkomste te genereer, voorheen was sy 'n tuisteskepper. Die 

vader was 'n ingenieur van beroep, werksaam by 'n groat firma. 

Dit blyk dat die gesin finansieel goed daaraan toe was voor die vader 

werkloos geword het. Hulle woon in 'n ruim vier slaapkamer huis met 'n 

swembad, in 'n gegoede buurt. 

5.2.1.3 Funksioneringsbeeld 

Anneke is 1 7 jaar oud en in matriek. Sy skryf tans eindeksamen en poog 

om vyf onderskeidings te kry. Sy dien op die leerlingraad, speel hokkie vir 

die eerstespan en is redaktrise van die skoolkoerant. Gedragsprobleme 
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word tans tuis en by die skoal openbaar. 

In gesprekke met Anneke, haar moeder, onderwyser en die Maatskaplike 

werker betrokke, het die volgende aan die lig gekom: 

Die vader is besonder aggressief en het volgens die moeder, vir Anneke 

en haarself die afgelope tyd fisies aangerand. Drankmisbruik deur die 

vader kom voor. 

Volgens die onderwysers by die skoal is Anneke se prestasies goed maar 

sy openbaar gebrekkige konsentrasie, is opstandig en is in die jaar gevang 

is vir stokkiesdraai. Sy maak haarself opvallend in die klas deur 

aandagsoekende gedrag en diefstal het tydens 'n geleentheid by die skoal 

voorgekom. Sy was verantwoordelik vir die insameling van geld by 'n 

funksie en van die geld het weggeraak. 

Tuis word Anneke beskryf as huilerig, opstandig en 'n slegte slaper. Sy 

openbaar 'n oorbeskermende houding teenoor die moeder, susters en 

broer. 

In die gespreksituasie, kom Anneke as 'n vriendelike, intelligente dogter 

voor. Sy is openlik rakende die werkloosheidssituasie en meld oak dat die 

vader haar en haar moeder fisies aanrand. Volgens haar het sy nie meer 

so baie maats as vroeer nie en sy skryf dit toe aan die feit dat haar pa 

werkloos is en sy nie meer so baie geld het om saam met die maats uit te 

gaan nie. Sy se sy verkies dit om alleen te wees. 
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5.2.1.4 Fenomeenbeeld 

Uit bostaande funksioneringsbeeld kan die volgende hipoteses geformuleer 

word: 

Oat Anneke -

a) konflik beleef met betrekking tot haar vader. Sy beleef aggressie en 

verwerping teenoor die vader, maar het tog 'n behoefte aan kontak, 

nabyheid en liefde; 

b) haarself minderwaardig voel teenoor die portuurgroep wat duidend is 

van 'n negatiewe selfkonsep; 

c) probleme beleef met die gesin se finansiele gesitueerdheid; 

d) an gs beleef; 

e) verwerping deur ander beleef; 

f) oorbeskerming ten opsigte van haar moeder en haar susters en broer 

openbaar. 

5.2.1.5 Diagnosering 

Projeksiemedia (menstekening; die gesinstekening; sinsvoltooiing; EPI) en 

onderhoude is ingeskakel ten einde 'n duideliker beeld van dfe dogter se 

relasiebeeld, persoonsbeeld en selfbeeld te verkry. 
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* Ongestruktureerde onderhoud 

Die gesprekvoering geskied na aanleiding van die sinsvoltooiing Toe die 

navorser en die adolessent begin praat oor die sinne het sy met 

vrymoedigheid deelgeneem en nie geskroom om te se hoe sy voel nie. 

Uit die onderhoude blyk dit dat Anneke konflik ten opsigte van haar pa 

beleef. Sy stel dit dat: 

A: "My pa tree soms "effe hardhandig", maar net in intensiewe konflik

situasies, teenoor my op. 

N: Wat bedoel jy met "effe hardhandig"? 

A: Sou ons baklei en ek 'n woordjie probeer inkry sal hy dit sien as 

parmantig en dat ek nie genoegsame respek vir horn toon nie. Dan sal 

hy my pak gee soos toe ek klein was. 

N: Hoe het hy jou geslaan toe jy klein was? 

A: Hy het 'n leergordel en hy sal my slaan net waar hy plek kry, hy sal 

my slaan totdat hy nie meer woedend is nie. Die bloumerke sal dan op 

my bene vir 'n paar dae sit. Dit is nie vir my so seer, as wat die 

magteloosheid en vernedering groot is nie. Die emosionele pyn en 

opstand teenoor horn wat ek ervaar is baie en dit groei daagliks. 

N: Vertel my meer oor jou gevoelens vir jou pa? 
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A: Baie keer voel ek skuldig en dit voel of ek soveel sonde doen, deur 

hoe ek teenoor horn voel. Maar ek haat horn nie as persoon nie, dis 

sy dade en sy optrede wat my innerlik afstoot en woedend maak, 

onbeskryflik woedend! ! !" 

Dit blyk dus dat die dogter in konflik situasies kom, waar sy graag 

haarself of ander wil verdedig, maar dan op die koop toe lyfstraf moet 

verduur, omdat haar vader glo sy ondermyn sy gesag. Dit wil voorkom uit 

die verdere onderhoude dat die vader, voor hy werkloos was, wel streng 

was maar dat die optrede van onbeheerste lyfstraf en in sommige gevalle 

selfs mishandeling, later vererger het. Anneke beskryf haar verhouding 

met haar vader v66r die werkloosheid as positief. Sy meld dat sy baie lief 

was vir haar vader. Dit wil voorkom of hulle tyd in mekaar se geselskap 

geniet het en dat hulle moeite gedoen het om dinge saam te doen, maar 

dat dit nie meer gebeur nie. 

Anneke toon oak aan dat haar vader geweldig begin drink het en dat die 

meeste struwelinge en konflikte in die huis om drank gaan. Haar moeder 

bedryf 'n dagsentrum vir kinders om geld te genereer en van die geld wat 

inkom, eis die vader dat die moeder vir horn drank moet koop. Die vader 

drink tans 'n bottel drank per dag. Dit blyk dat die vader gedurig onder die 

invloed van drank is. Sy meld dat die vader selfs in die nag opstaan en 

drink, hy beweer dit help horn met slaaploosheid. Buiten die feit dat haar 

vader voortdurend onder die invloed van drank is, wat tot konflik lei, is die 

vader dan oak beterweterig. Dit blyk dat hy almal random horn beskuldig 

vir die situasie waarin hy horn tans begewe. Anneke meld dat sy nag haar 

vader kan verstaan en bemoedig as hy nie drink nie maar as hy gedrink 

het, is daar net moeilikheid. Dit blyk dus dat sy opstandig is teenoor die 

vader se gedrag rakende drankmisbruik en mishandeling. 

Dit blyk oak uit die onderhoude dat Anneke skuldig voel omdat sy haar 
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pa nie meer so lief het as'vroeer nie. Sy voel dat haar vad~?r deur 'n krisis 

gaan maar is van mening .dat hy dit vir hulle ondraaglik maak by die huis. 

Dit blyk dat sy dit moeilik vind om by die huis te studeer. Haar vader sal 

haar voortdurend kom pla om take in en om die huis te doen. Hy verwag 

van haar dat sy horn sal bedien met eet- en drinkgoed gedurende die dag. 

Dit wil voorkom of Anneke dan in opstand kom en soms vir horn iets sal 

toesnou omdat sy besig is met studies. Sy voel dit is haar reg dat hy haar 

in die tyd moet bederf. Sy maak oak uitlatings dat: 

A: "Hy kon nie van sy lewe 'n sukses maak nie en nou gun hy niemand 

om 'n sukses van hul lewe te maak nie." 

Dit blyk dat Anneke opgekropte woede en aggressie teenoor haar vader 

beleef wat haar in die kritieke tyd van haar lewe in die steek laat. Sy voel 

verwerp en toon 'n behoefte aan liefde en aanvaarding ten opsigte van 

haar vader. Sy spreek die wens uit dat haar vader weer werk kry sodat 

alles weer tot normaal kan terugkeer. Dit wil voorkom of haar vader 

moedeloos en depressief is en dat hy nie meer 'n uitkoms vir sy situasie 

sien nie. Anneke meld dat haar vader nie meer so gereeld werk soek nie 

en dat sy die indruk kry hy geniet dit by die huis. Dit blyk dat die vader en 

die omstandighede tuis verswak. Dit blyk dat die vader reeds in fase drie 

is volgens Kaufman (1982:60-64), naamlik pogings om werk te vind is 

vrugteloos en die persoon raak pessimisties, angstig en ly aan stres wat 

in sommige gevalle depressie meebring. (sien hoofstuk drie, paragraaf 

3.3). 

Dit wil voorkom asof Anneke skaam voel vir die situasie waarin haar vader 

hulle geplaas het. Sy voel skaam omdat: 
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A: "My pa voortdurend ender die invloed van drank is en meestal 

"intelligente" opmerkings wil maak wat net weer die fokus van 

swakheid op horn bring, hy wil met almal wat by ons aankom, 

redeneer tot verleentheid van die gesin." 

Dit blyk dat hierdie beterweterigheid en misbruik van drank meebring dat 

die mense nie meer hul kinders by die moeder wil los nie. Dit veroorsaak 

dat die vader die moeder beskuldig dat sy nie haar werk goed genoeg 

doen nie en dat sy die brood uit hul monde neem. Dit blyk verder dat 

vriende nie meer wil kom kuier nie omdat daar geen sinvolle gesprek 

gevoer kan word nie omdat die vader alles wil oorneem om sy 

minderwaardige houding te probeer verberg. Dit blyk uit die onderhoud dat 

Anneke self nie meer vriende wil oornooi nie omdat sy te skaam kry vir 

haar vader. 

Dit wil voorkom asof Anneke se verhouding met haar moeder baie goed 

is. Sy beleef 'n besondere gevoel van nabyheid en se: 

A: "My ma en ek gaan deur diep water. My pa sal onregverdig teenoor 

haar en my optree. Ons sal mekaar dan bemoedig en troos. Soms 

beraam ons planne om my pa net van ons nekke at te kry. Ek kry haar 

baie jammer, ek weet sy is lief vir my pa maar as hy eers met sy 

streke begin deur byvoorbeeld vir my of haar te mishandel sien ek die 

pyn en moedeloosh.eid in haar oe. Ek sal haar graag wil wegneem en 

haar wil bederf die oomblik as ek kan. Sy verdien beslis baie meer 

geluk as dit. 

My ma is vir my soos 'n veld vol blomme, pragtig met hul skoonheid 

na Bo, maar kan deur enige storm of mens in sekondes vernietig 
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word." 

Dit blyk dat die dogter 'n beskermende gevoel teenoor haar moeder 

openbaar asof haar ma haar beste vriendin is. 

Dit wil voorkom uit die onderhoud dat sy verder besorg is oor haar susters 

en broer. Sy is van mening dat die veranderde situasie op 'n manier kan 

hanteer en verwerk maar dat die ander kinders in die gesin nie altyd die 

rusies en geweld in die gesin verstaan nie. Anneke meld dat sy veral 

bekommerd is oor haar kleiner boetie, want haar pa sal dalk nog dinge 

oorsien wat die twee dogters doen maar nie die seuntjie nie. Anneke se 

boetie is gebore nadat die vader werkloos geraak het en dit is ook gereeld 

'n punt van konflik met die moeder omdat die vader glo die moeder moes 

die noodsaaklike voorbehoeding getref het, sodat sy nie swanger moes 

raak in die traumatiese tyd van die gesin se lewe nie. Anneke meld dat sy 

veral bekommerd is dat haar vader iets aan haar boetie sal doen. Dit blyk 

uit die onderhoud dat sy bang en bekommerd voel oor die situasie. 

Volgens die onderhoud blyk dit dat Anneke meer teruggetrokke is teenoor 

haar portuurgroep. Dit wil voorkom asof sy skaam is vir die situasie 

waarin hulle gesin verkeer. Sy voel veral skaam as haar maats betaal vir 

funksies, of broodjies bring dat sy dit pouses kan eet. Dit blyk uit die 

onderhoud dat sy voel haar maats nie aldag verstaan waardeur sy gaan 

nie en dat sy die gevoel kry dat hulle dink sy sit aan as sy vir hulle alles 

vertel. Omdat haar maats van kleins-af alles gekry het wat hulle begeer 

het, voel sy dat haar maats nie die insig het om te weet hoe dit voel om 

nie meer die beste te he nie. 
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A: "Ek voel soms of ek vir hulle wil uitroep soos die digter en 

liedjieskrywer Koos van der Merwe in Griffelliedjie skryf: 

"griffel my 'n briefie liefde, 

gaff el my 'n grypie om die lyf, 

lag 'n liggie terug in my danker siel ... "." 

Dit blyk dat sy ge"isoleerd van haar portuurgroep voel en dat sy eensaam 

is. Dit blyk ook dat sy 'n behoefte aan aanvaarding en liefde openbaar 

teenoor die portuurgroep. 

A: "Ek gaan nie meer so gereeld uit nie omdat dinge verander het. 

N: Wat het alles verander dat jy nie meer gereeld kan uitgaan nie? 

A: Om te gaan uitslaap is amper taboe. In die verlede het elkeen in die 

gesin byvoorbeeld sy eie sjampoe gehad nou deel ons 'n bottel 'n 

maand, dit veroorsaak dat ons ook baie daaroor baklei. My pa glo dat 

ek onnodig my hare wil was en die sjampoe mars. In 'n geval waar ek 

sou gaan uitslaap, moet ek of 'n bietjie in 'n bottletjie uitgooi om saam 

te neem of ek moet by my maat sjampoe leen. Ek voel dan verneder 

en skaam. Daar is ook groat druk op my omdat ek nie altyd vir elke 

geleentheid nuwe klere kan koop nie, vroeer was dit nie 'n probleem 

nie maar nou is dit. Dit is nogal belangrik om altyd goed te lyk as ek 

saam met my maats uitgaan, daar is nie kompetisie oor hoe jy lyk nie 

maar daar is 'n ongespoke reel dat jy moet g6ed lyk. Wei daarom 

vermy ek deesdae die feit om te gaan uitslaap en uit te gaan met my 

vriende. Weens my velprobleem hou die seuns ook nie s6 baie van my 

nie, ek kry soms die idee hulle vra my net uit omdat hulle my jammer 

121 



Resultate van Ondersoek 

kry. Ek het 'n ou wie ek in die oog het, hy is al op universiteit, hy kyk 

verby die situasie waarin ek is en bemoedig my baie, veral as my pa 

met my lelik was en ek ongelukkig voel. Hy is ongelukkig ver en ek 

het nie so gereeld met horn kontak nie." 

Anneke meld dat dit nie vir haar saak maak hoe die mense lyk, of dat dfe 

wat altyd nuwe klere het die gewildste is nie, maar dit blyk uit die 

onderhoud dat dft vir diegene in die portuurgroep waarin sy beweeg, 

belangrik is. Dit blyk dat sy minderwaardig voel en dan haarself terugtrek 

en onttrek van die vriende, ook omdat sy nie altyd die emosionele steun 

kry wat sy benodig nie. Dit blyk dat Anneke 'n meer volwasse uitkyk 

openbaar as haar portuurgroep omdat sy met die eise en spanning van 

werkloosheid gekonfronteer word. 

Dit blyk uit die onderhoud dat sy hoe ideale vir haarself koester. Sy stel 

dit dat sy graag sukses wil beleef en deur harde en toegewyde werk glo 

sy, sy dit kan bereik. 

A: "Ek sal soms my maats en ouers afskeep omdat ek te hard leer en nie 

tyd het om saam met hulle te kuier en ondersteun nie. 

Ek is ongelukkig in dfe posisie dat ek nie universiteit toe kan gaan as 

ek nie 'n beurs iewers losslaan nie. 

N: Hoe sien jy die toekoms vir jouself? 

A: Dit maak my baie neerslagtig om daaraan te dink omdat ek nie altyd 

'n toekoms vir myself sien nie. Ek weet ek kan universiteit toe gaan 

en ek leer baie hard daarvoor, maar dit voel vir my of ek nie 'n 

regverdige kans in die lewe kry nie, ek voel ingedoen. Ek voel soms 
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skuldig omdat ek kwaad voel vir my ouers omdat hulle nie vir my 'n 

toekoms en opleiding kan gee nie. Ek bly glo in God en in die 

gesegde, dit wat jy saai, sal jy maai. Ek dink soms dat ek baie meer 

vir my ouers maar veral vir my ma kan beteken as ek gaan werk. Ek 

kan dan help met 'n inkomste en geld vir die huis en ek sal hier wees 

as my pa iets aan my ma of aan my susters en broer wil doen. Want 

ek is so bang ..... hy maak hulle seer of selfs dood. Hy het al in die 

rigting gepraat. Ek voel s6 gespanne daaroor, my ma se egter dat hy 

dit nie sal doen nie, hy se dit net as hy moedeloos voel. 

Ek voel skuldig en selfsugtig oor my toekoms, omdat ek besluit het ek 

sal eerder probeer om 'n beurs te kry om te gaan studeer, as om te 

gaan werk maar ek dink op die ou end kan ek vir hulle meer beteken 

as ek gekwalifiseerd is, as nou. 

Ek beset al meer dat werkloosheid nie net die persoon raak wie 

werkloos is nie maar almal in die gesin en dat die wereld nie altyd die 

seer en pyn verstaan wat daarmee gepaard gaan nie. Dan wil ek weer 

die digter en liedjieskrywer Koos van der Merwe aanhaal deur te se: 

"Want my pad is soms 'n lang pad, 

hy's 'n stofpad en 'n bangpad, 

hy gaan skeef en hy gaan op, 

hy mars my hart hy mars my kop. 

Want my loop is soms 'n moegloop, 

hy's 'n seerloop en 'n doodloop 

hy maak stukkend en hy maak vuil, 

hy bring my sleg, hy bring my huil."." 
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Uit die ongestruktureerde onderhoude blyk dit dat Anneke: 

* konflik teenoor die vader beleef; 

* opstandig voel met die gebeure in die huis en oor die toekoms; 

* verwerping deur die vader en ook deur die portuurgroep beleef; 

* verneder voel oor die wyse waarop die vader haar hanteer; 

* opgekropte aggressie teenoor die vader het; 

* besorgdheid teenoor die moeder en die res van die gesin openbaar; 

* gespanne is oor die intense konflik en dreigemente van die vader; 

* minderwaardig teenoor die portuurgroep voel; 

* veral ten opsigte van die portuurgroep eensaam en ge"lsoleerd voel; 

* onseker voel oor die toekoms; 

* hoe toekoms ideale koester; 

* geloof in God het; 

* verantwoordelik voel ten opsigte van die gesin se welstand; 

* behoefte aan liefde en aanvaarding, veral teenoor die vader en die 
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portuurgroep koester. 

* Menstekening. Draw-a-person (OAP) (Sien bylae 1 en 2) 

Dit blyk uit die menstekeninge dat Anneke nie die opdrag ten volle 

uitgevoer het nie en dat sy net die boonste gedeelte van die mens geteken 

het wat moontlik dui op liggaamsbelewing, angs, onsekerheid en 

hulpeloosheid. Die traan in die eerste figuur kan moontlik dui op 

ongelukkigheid, neerslagtigheid, terneergedruktheid en depressie. 

* Gesinstekening (Sien bylae 3) 

Dit blyk uit die gesinstekening dat die relasie tussen die ma, jongste boetie 

en Anneke goed is. Die besorgdheid word mooi tussen die drie 

weergegee. Dit is opvallend dat die pa en die ma nie kontak met mekaar 

het nie. 

* Selfopgestelde sinsvoltooiing 

Die algemene indruk is dat dit wil voorkom asof Anneke nie haar innerlike 

en eerlike opinies probeer wegsteek nie. Sy wou die navorser ook nie 

be'lndruk nie. Toe sy en die navorser oor die sinne begin gesels, het sy 

met vrymoedigheid deelgeneem en nie geskroom om te se hoe sy voel nie 

en waarom sy sekere sinne so beantwoord het nie. 

Die ondertoon van die sinne was positief, alhoewel daar 'n paar dinge is 

wat kwel. Sy het meestal die sinne in die hedetyd voltooi en die rol van 

die adolessent is aktief. Daar het geen weersprekings voorgekom nie en 

die sinne is bondig voltooi. 
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Onderliggende verbande uit die projeksiemedia is saamgestel. Die 

volgende relasies en probleme kom na vore: 

Dit blyk dat sy konflik met haar vader beleef. Sy voe I beskermend teenoor 

haar moeder en die res van die gesin. Sy toon 'n behoefte aan 

aanvaarding ten opsigte van die portuurgroep en vriende. Skuldgevoelens 

bestaan rakende haar gevoelens oar die toekoms en die onregverdige 

situasie waarin sy is. 

Dit wil voorkom asof Anneke nugter is oar haar vrese, konflikte en 

bekommernisse. Haar denke kom volwasse voor. Dit kom voor asof sy 

besef dat sy bekommernisse het en bereid is om daaraan te werk. 'n 

Bereidheid deur Anneke om iets aan die situasie te doen, word openbaar. 

* Emotions Profile Index (EPI) (Sien bylae 6) 

Volgens die profiel van die Emotions Profile Index (EPI) blyk dit dat 

Anneke geneig is om die meer aanvaarbare item van 'n paar te kies. Dit 

dui daarop dat sy wil voorgee dat alles in orde vir die buite wereld is. 

Na aanleiding van Plutchik en Kellerman (1974) kan Anneke se profiel 

soos volg geYnterpreteer word: 

* 

* 

sosiaal hoog: die persoon neig om sosiaal, vriendelik, liefdevol en 

ekstrovertief te wees, geniet dit om saam met ander mense te wees 

en hou van warm vriendelike kontak met mense; 

gehoorsaam hoog: persoon neig om dinge te aanvaar, is betroubaar, 

gehoorsaam, en kan maklik bedrieg word, kan oak 'n baie ontvanklike 
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persoon wees; 

behoedsaam hoog: persoon is geneig om versigtig en angstig te wees, 

bekommer homself dat hy in die moeilikheid mag kom, bekommer 

horn oor wat mense van horn dink en se; 

wantrouig laag: persoon neig om nie krities te wees nie, aanvaar 

ander mense en hul idees; 

wankontrole laag: persoon neig om nie avontuurlustig te wees nie, 

hou nie daarvan om nuwe dinge te probeer nie, skram weg van 

sosiale verkeer; 

aggressie laag: persoon neig om nie aggressief en bakleisugtig te 

wees nie, neig om effens passief te wees, baie min dat hy aggressie 

openlik toon. 

Dit blyk uit die EPI dat Anneke konflik sover moontlik wil vermy en dat sy 

meer geneig is tot passiwiteit. Dit wil voorkom asof sy geneig is om dinge 

soms te aanvaar net om konflik te vermy en die vrede te bewaar. Sy poog 

om deur ander, maar veral deur die vader en die vriende aanvaar te word. 

Dit blyk dat dfe adolessent 'n behoefte ten opsigte van sosiale warmte en 

kontak het. 

Dit blyk uit die onderhoud dat Anneke reeds 'n verdedigingsmeganis

aangeleer het deur haar ware gevoelens weg te steek en voor te hou dat 

alles in orde is. Oft kan dan ook die rede wees waarom sy op die EPI die 

mees aanvaarbare van elke itempaar gekies het. 
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5. 2. 1 . 6 Relasiebeeld 

* Relasie met die ouers 

Vader: 

Dit wil voorkom asof Anneke se relasie met haar vader swak is. 

Anneke beleef horn as df e een wat die negatiewe veranderinge in 

hulle lewe teweeg gebring het. Sy voel egter jammer vir horn en wil 

graag probeer vergoed deur finansieel vir die gesin voorsiening maak 

deur te wil gaan werk en nie universiteit toe te gaan nie. Dit kan 'n 

paging wees om haar skuldgevoelens teen te werk en/of 'n paging om 

die liefde en die aanvaarding van haar vader te verkry 

(Ongestruktureerde onderhoude, menstekening, sinsvoltooiing en EPI). 

Konflikte word beleef in die relasie met haar vader (Ongestruktureerde 

onderhoude, sinsvoltooiing en EPI). 

Opgekropte aggressie en in sommige gevalle openlike aggressie word 

teenoor haar vader openbaar (Ongestruktureerde onderhoude, 

menstekening en EPI). Anneke beleef die uitsprake van haar vader dat 

hy die gesin sal uitwis as spanningsvol en is angstig daaroor 

(Ongestruktureerde onderhoude en menstekeninge). Dit veroorsaak 

dat sy gevoelens van verworpenheid en ongeborgenheid beleef 

(Ongestruktureerde onderhoude, menstekening en gesinstekening). 
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Moeder: 

Die verhouding met haar moeder blyk gelukkig en ondersteunend te 

wees. Anneke is besorg oor haar moeder, veral as haar vader geweld 

gebruik. Sy wens sy kan haar moeder van die stryd verlos en 

wegneem en haar gelukkig maak (Ongestruktureerde sinne, 

menstekeninge en sinsvoltooiing). Sy voe I verantwoordelik om die 

gesin en veral haar moeder finansieel byte staan (Ongestruktureerde 

onderhoud en sinsvoltooiing). Anneke beleef ook 'n mate van 

afhanklikheid teenoor die moeder vir ondersteuning en onderskraging 

(Ongestruktureerde onderhoude, gesinstekening en EPI). 

Relasie met die susters en broer 

Anneke beleef 'n gevoel van besorgdheid en beskerming teenoor haar 

susters en broer omdat hulle nog klein is en nie verstaan wat gebeur 

nie (Ongestruktureerde onderhoude en sinsvoltooiing). 

Relasie met die portuurgroep 

Uit die resultate blyk dit dat Anneke se relasie met haar portuurs swak 

is. Dit wil voorkom asof sy minderwaardig teenoor die portuurgroep 

voel en haarself bespotlik en verworpe in die oe van haar maats beleef 

(Ongestruktureerde onderhoude, menstekeninge, gesinstekening, 

sinsvoltooiing en EPI). Sy to on dan ook onttrekkingsgedrag teenoor 

haar portuurs en raak in die proses eensaam en ge'isoleerd 

(Ongestruktureerde onderhoude en sinsvoltooiing). Daar bestaan nie 

konformiteit, aanvaarding en samewerking in die relasies nie. 
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Relasies met die onderwysers 

Uit die gesprekke met die onderwysers blyk dit dat die onderwyser

kind relasie goed is. Anneke onderwerp haar aan die dissipline en 

presteer akademies baie goed. Dit wil voorkom of dit tog soms gebeur 

dat sy opstandig en aandagsoekerig is maar dit be'invloed nie die 

relasie met die onderwysers nie. 

Relasie met objekte en idees 

In die tydperk toe dit nog finansieel goed gegaan het, het Anneke baie 

vriende gehad. Dit wil voorkom of die dogter aanvaarding en liefde 

deur die portuurs koppel aan materiele welstand alhoewel sy dit in die 

ongestruktureerde onderhoud nie as belangrik beskou nie. Sy voel 

haar lewe het in duie gestort (Ongestruktureerde onderhoude, 

sinsvoltooiing en EPI). Hierdie relasies is dus ook negatief. 

Relasie met die self 

Anneke beleef 'n minderwaardigheid ten opsigte van haar 

portuurgroep en voel verwerp deur ander (Ongestruktureerde 

onderhoude, menstekeninge, gesinstekeninge, sinsvoltooiing en EPI). 

Dit blyk ook uit 'n onderhoud dat sy haarself as "lelik" beskou omdat 

sy 'n velprobleem het. Die relasie met die self blyk dus negatief te 

wees. 

Dit wil voorkom of Anneke se relasies deur konflik gekenmerk word. 

Sy beleef aggressie en verwerping teenoor ander, maar het 

terselfdertyd 'n behoefte aan aanvaarding en liefde van hierdie 
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persona. 

5. 2. 1 . 7 Persoonsbeeld 

Volgens die resultate blyk dit dat die negatiewe betekenis wat aan die 

bogenoemde relasies gegee word, die aard en kwaliteit van die relasies 

sodanig be"invloed dat dit as onaangenaam beleef word. 

Anneke onttrek haar uit die relasies en is onbetrokke. Sy openbaar haar 

onbetrokkenheid deur aggressie en opstand veral teenoor die vader. Die 

relasies word dus gekenmerk deur aggressie, opstand, minderwaardigheid 

en verworpenheid. 

5.2.1.8 Selfkonsep 

Dit is reeds aangetoon dat Anneke se betekenisgewing aan haar relasies, 

met ander en die self, negatief is en dat sy haarself nie aanvaar nie. Daar 

is aanduidings dat sy 'n negatiewe selfkonsep openbaar. Sy beleef 

haarself as 'n mislukking, is onbetrokke by sosiale aktiwiteite en openbaar 

frustrasie en aggressie. 

5.2.1.9 Die effek van vaderlike werkloosheid op die voltrekking van die 

wordingsfases 

* Fisieke ontwikkeling 

Fisieke ontwikkeling by die adolessent neem reeds 'n aanvang in die 

puberteitsfase met geslagsrypheid. Dit blyk uit die ondersoek dat die 

adolessente dit as 'n verleentheid kan beleef. Uit die ongestruk-
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tureerde onderhoude blyk dit dat daar nie altyd genoegsame fondse 

is om vir die dogter byvoorbeeld sanitere doekies te koop nie en moes 

Anneke by die skool via onderwysers met wie sy die situasie bespreek 

het, geleen het. Vir Anneke was dit 'n groot verleentheid en 

vernedering. 

Tydens die fisieke ontwikkeling ondervind adolessente dikwels 

probleme met aknee. Dit blyk uit observasie en onderhoude dat dfe 

adolessent wel probleme met aknee het. Dit blyk dat daar nie 

genoegsame fondse is om middels te koop om dfe probleem aan te 

spreek nie, want die geld in die huis word vir ander noodsaakliker 

dinge aangewend. Dit wil voorkom uit die ongestruktureerde 

onderhoude, sinsvoltooiing en EPI dat Anneke haarself as onaantreklik 

beleef. Sy is ook besonder sensitief en fyngevoelig vir spot rakende 

dfe saak en dit het 'n hoe vlak van selfbewustheid tot gevolg. 

Uit die ongestruktureerde onderhoud blyk dit dat Anneke haar liggaam 

as vernederend beleef omdat daar nie altyd genoeg sjampoe is nie en 

sy word deur haar vader beperk om haar hare gereeld te was. Dit 

bring mee dat sy in opstand kom teenoor sy gesag en konflik 

ontstaan. Sy meld ook dat sy soms minder vroulik voel omdat sy nie 

haar liggaam kan versorg soos sy graag wil nie. 

Kognitiewe wording 

Kognitiewe wording is 'n belangrike skakel in die ontwikkelingsfase 

van die adolessent op weg na selfaktualisering en volwassenheid. 

Daar moet in gedagte gehou word dat persoonlikheidsfaktore soos 

selfvertroue, onafhanklikheid, selfhandhawing, die wil om te presteer, 
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die begeerte om probleme op te los en die lus om mee te ding 'n 

invloed uitoefen op kognitiewe wording. 

Dit wil voorkom uit die ondersoek dat Anneke se ervaring rakende 

werkloosheid en die effek daarvan meer uitgebreid is as die van haar 

portuurgroep. Sy toon meer insig en verantwoordelikheid ten opsigte 

van finansies. Dit blyk uit die ongestruktureerde onderhoude dat sy 

krities dink oor die situasie waarin die gesin is maar dat sy nie altyd 

haar denke met die ander deel nie. Sou sy dit met haar vader deel, sal 

konflik ontstaan, sou sy dit met haar portuurs deel, voel dit asof hulle 

nie verstaan nie en dit teen haar gebruik in 'n latere situasie om haar 

te spot. 

Dit blyk dus uit die onderhoude dat sy die verantwoordelikheid behou 

om te studeer en akademies goed te presteer met die oog om 'n beurs 

te verwerf vir universiteitsstudie. 

Morale wording 

Die adolessent word deel van die samelewing, met sy waardes, 

norme, behoeftes, tradisies, gewoontes en religieuse sienings. 

Aanvaarding deur die portuurgroep is vir die adolessent baie belangrik. 

Dit blyk uit die ondersoek dat Anneke, meer en meer van die 

samelewing en die portuurgroep onttrek. Sy voel verwerp en toon 'n 

behoefte aan sosiale warmte en lief de (Sinsvoltooiing). In die proses 

vereensaam Anneke en voel sy ge'isoleerd. Dit het uit die ondersoek 

geblyk dat geen konformering plaasvind nie omdat sosiale onttrekking 

voorkom. 
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Daar bestaan baie vrae random werkloosheid en dit veroorsaak ook 

dat die religieuse ontwikkeling en geloof in twyfel getrek word. 

Hurlock (1973:228-240} het op die geloofstadia van die adolessent 

klem gele. Dit blyk dat die adolessent in elk geval die geloof en 

godsdiens van die ouers in twyfel trek, tog wil dit voorkom uit die 

studie dat Anneke verward voel ten opsigte die veranderinge in haar 

lewe en het sy voortdurend antwoorde probeer kry vir die situasie 

waarin sy en haar gesin is. Sy stel dfe soeke soos volg in 'n 

onderhoud: 

A: "Ek het meer en meer my Bybel begin lees op soek na 

antwoorde op vrae soos hoekom dit ons oorgekom het en wat 

ons verkeerd gedoen het. Die Here het my gelei na die twee 

verse uit die Skrif wat my vertroosting gee in die dae wat ek 

moedeloos voel. "Dis die seen van die Here wat rykdom bring; 

jou swoeg laat dit nie meer word nie." Spreuke 10:22 en ook 

uit Spreuke 19:22 "Al maak 'n mens hoeveel planne; wat die 

Here besluit, staan vas." Dit voel dan vir my dat ek meer en 

meer my pa jammer kry omdat hy nie verlos kan word van die 

skuldgevoelens rakende werkloosheid nie." 

Dit blyk uit 'n gedig wat sy vir die navorser geskryf het dat, sy ten 

spyte van die rasionele redenering in geloof, worstel met die effek van 

werkloosheid. Sy meld in 'n onderhoud dat sy in dfe tyd wat haar 

vader werkloos is, nader aan God gekom het en is sy in 'n mate bly 

vir die beproewing. 
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GEBED EN TRANE 

Hoe kan lewe - eens so volmaak -

(nee, goed) 

net so omdraai en jou in die 

rug steak? 

Is dit omdat jy jou hart verslap 

het in die Geloof? 

Omdat JY in jou goeie tye 

vergeet het van Hom? 

Hierdie lewe is hard - maar nodig 

voorbereidend vir dinge wat moet 

kom 

Harder bene om te kou, 

word veal later opgedis 

Dfe tye tas almal om jou aan 

mense om jou verander grootliks 

Jou beste vriende word .... 

Jou ouers ... wel, veral in die broekskeur- dae

Ge"irriteerd en fyngevoelig 

Gebede en trane, 

vermeng met hoop en deursettingsvermoe, 

gee die deurslag 

maak sterk, brei en maak sterk ... 

Anneke (st. 10) 1995 

Hoofstuk Vyf 
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Affektiewe wording 

Die affektiewe is 'n weerspieeling van die wyse waarop die mens horn 

in 'n bepaalde situasie bevind en hoe hy dit beleef. In dfe tyd 

ontwikkel die adolessent 'n eie identiteit wat as brug dien tussen dit 

wat die adolessent as kind was en dit wat hy as 'n volwassene gaan 

wees. Die aard van die adolessent se betekenisgewing, betrokkenheid, 

belewing, sy selfkonsep en selfaktualisering is belangrik om 'n sinvolle 

eie identiteit te vorm. 

Betekenisgewing 

Deur die toekenning van betekenis (ken, verstaan, weet), stig die 

adolessent vir horn 'n leefwereld. Uit die ondersoek blyk dit dat 

Anneke se betekenisgewing emosioneel (irrasioneel, onrealisties) is. 

Vanwee haar onrealistiese betekenisgewing ontstaan angs, gedrags

en persoonlikheidsprobleme: 

* skuldgevoelens teenoor die geloof; 

* vrees, angs, spanning; 

* negatiewe selfkonsep; 

* woede, haat teenoor die vader. 
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Betrokkenheid 

Daar is in hoofstuk twee (sien paragraaf 2.8.3) aangedui dat 

betrokkenheid op 'n intensionele doelgerigtheid dui wat aanleiding gee 

tot psigiese vitaliteit waarmee 'n doelwit nagestreef word. Dit blyk 

egter uit die ondersoek dat Anneke betrokke is by die verkeerde: 

* diefstal; 

* opstandigheid; 

* aggressie veral teenoor die vader. 

Gebrekkige betrokkenheid word openbaar deur haar gebrekkige 

waaghouding en negatiewe selfkonsep. 

Belewing 

lnligting bekom uit die ondersoek dui daarop dat Anneke ervaarde 

situasies as onaangenaam evalueer. As gevolg hiervan word 

gebrekkige/negatiewe betrokkenheid openbaar, en is die kwaliteit van 

relasies wat gestig word, onbevredigend. Hierdie negatiewe belewing 

manifesteer as: 

* gevoelens van mislukking, frustrasie en skaamte; 

* skuldgevoelens; 

* negatiewe relasies; 
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* negatiewe self konsep. 

Samevatting uit die ondersoek van Anneke 

Uit die resultate blyk dit dat Anneke: 

* 

* 

* 

die werkloosheid van die vader problematies beleef; 

gebuk gaan onder verskeie emosionele probleme; 

se betekenisgewing, betrokkenheid en belewing negatief is, 

wat oorspoel in gebrekkige relasies, negatiewe gedrag en 'n 

negatiewe selfkonsep. 

Die afleiding kan dus gemaak word dat dfe adolessent gerem word op 

haar weg na selfaktualisering en aangewese is op terapeutiese 

ingryping. 
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Orie verdere proefpersone is ook deur die navorser ondersoek. Die resultate 

van die diagnosering word in die volgende tabel opgesom: 

TABEL 5 

RESULTATE VAN PROJEKSIEMEDIA INGESKAKEL 

RESULTATE ELSA INA ESTER 

Konflik teenoor die vader beleef x x x 

Opstandig voel met die gebeure in die huis en oor die x x 
toekoms 

Verwerping deur die vader en die portuurgroep beleef x x x 

Opgekropte aggressie teenoor die vader x x 

Minderwaardig voel teenoor die portuurgroep voel x x x 

Veral ten opsigte van die portuurgroep eensaam en x x x 
ge"isoleerd voel 

Onseker voel oor die toekoms x x x 

Hoe toekoms ideale koester x x x 

Geloof in God het x x x 

Besorgdheid teenoor moeder en res van gesin x 

Behoefte aan liefde en aanvaarding koester x x x 

Afhanklikheid teenoor die moeder en die res van die x x 
gesin openbaar 
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Vervolgens word die proefpersone in Tabet 5 onderskeidelik bespreek: 

5.2.2 ELSA 

5.2.2.1 Biografiese gegewens 

Naam: 

Geboortedatum: 

Ouderdom: 

Geslag: 

Standard: 

5.2.2.2 Gesinsamestelling 

Elsa 

6 Mei 1978 

17 jaar 5 maande 

Vroulik 

Matriek 

Elsa is die oudste van twee kinders, sy is sewentien jaar oud en in 

matriek. Haar ander suster is agt jaar oud. 

Elsa se vader is byna 'n jaar werkloos. Die moeder is 'n onderwyseres. Die 

vader was 'n ouditeur van beroep. 

Dit blyk dat die gesin finansieel goad daaraan toe was voor die vader 

werkloos geraak het. Hulle woon in 'n ruim vier slaapkamer huis met 'n 

swembad en 'n borrelbad. 

5.2.2.3 Funksioneringsbeeld 

Elsa is 1 7 jaar oud en in matriek. Sy skryf tans eindeksamen en poog om 

drie onderskeidings te kry. Sy dien op die leerlingraad en sing in die 

skoolkoor. Gedragsprobleme word tans by die skoal en tu is openbaar. 
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In gesprekke met Elsa, haar moeder, onderwyser en die Maatskaplike 

werker betrokke, het die volgende aan die lig gekom: 

Elsa se vader is besonder aggressief. Volgens die moeder, het hy haar, die 

afgelope tyd fisies aangerand. Drankmisbruik deur die vader kom voor. 

Volgens die onderwysers by die skoal is Elsa se prestasie goed maar sy 

openbaar gebrekkige konsentrasie. Onttrekkingsgedrag kom al hoe meer 

voor. Dit het al gebeur dat sy kooroefeninge nie bywoon nie. Sy kom 

huilerig voor. 

Tuis word Elsa as opstandig, huilerig en 'n swak eter beskryf. 

In die gespreksituasie, kom Elsa as 'n intelligente, skaam dogter voor. Sy 

is openlik rakende die werkloosheidssituasie en meld dat die vader haar 

moeder fisies aanrand. Sy meld dat sy dit verkies om alleen te wees. 

5.2.2.4 Fenomeenbeeld 

Uit die bostaande funksioneringsbeeld kan die volgende hipoteses 

geformuleer word: 

Oat Elsa -

a) konflik met betrekking tot haar vader beleef. Sy beleef aggressie en 

verwerping teenoor die vader, maar het 'n behoefte aan aanvaarding; 

b) haarself minderwaardig voel teenoor die portuurgroep wat duidend is 

van 'n negatiewe selfkonsep; 
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c) probleme beleef met die gesin se finansiele gesitueerdheid; 

d) an gs beleef; 

e) verwerping deur ander beleef. 

5.2.2.5 Diagnosering (Sien tabel 5) 

Die resultate van die diagnose soos uiteengesit in tabel 5 is gebaseer op 

grond van projeksiemedia (menstekening; gesinstekening; sinsvoltooiing; 

EPI) en onderhoude om 'n duideliker beeld van Elsa se relasiebeeld, 

persoonsbeeld en selfbeeld te verkry. 

5.2.2.6 Relasiebeeld 

* Relasie met die ouers 

Vader: 

Dit wil voorkom of Elsa se relasie met haar vader swak is. Konflikte 

word beleef in die relasie met haar vader (Ongestruktureerde 

onderhoude, sinsvoltooiing, EPI). 

Opgekropte aggressie en woede word teenoor die vader openbaar 

{Ongestruktureerde onderhoude, EPI). Dit veroorsaak dat sy gevoelens 

van verworpenheid en ongeborgenheid beleef (Ongestruktureerde 

onderhoude, Sinsvoltooiing, EPI). 
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Moeder: 

Elsa se verhouding met haar moeder blyk gelukkig te wees. Dit blyk 

uit die ongestruktureerde onderhoude dat Elsa se moeder besorg en 

ondersteunend is. Dit wil voorkom dat Elsa afhanklik raak van haar 

moeder se ondersteuning en aandag. 

Relasie met haar suster 

Elsa beleef 'n gevoel van besorgdheid en beskerming teenoor haar 

suster omdat sy klein is en baie bang is, veral as haar ouers baklei. 

Relasie met die portuurgroep 

Dit wil voorkom asof Elsa minderwaardig teenoor die portuurgroep 

voel (Ongestruktureerde onderhoude, sinsvoltooiing, tekeninge). Dit 

blyk dat sy 'n behoefte aan liefde en aanvaarding teenoor die portuurs 

koester (Ongestruktureerde onderhoude, sinsvoltooiing). 

Relasie met onderwysers 

Uit die gesprekke met die onderwysers blyk dit dat die onderwyser

kind verhouding goed is. Elsa onderwerp haar aan die dissipline en 

presteer akademies baie goed. 

Relasie met objekte en idees 

Dit blyk dat Elsa voel dat materiele aansien belangrik is en dat sy nie 

meer aansien in die gemeenskap beleef nie (Ongestruktureerde onder-
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houde, sinsvoltooiing). Dit blyk dat Elsa se verhouding met God in die 

traumatiese tydperk verdiep het (Ongestruktureerde onderhoude, 

sinsvoltooiing). 

Relasie met die self 

Elsa beleef 'n gevoel van minderwaardigheid ten opsigte van haar 

portuurgroep en voel verwerp deur ander (Ongestruktureerde 

onderhoude, sinsvoltooiing, EPI). Die relasie met die self blyk dus 

negatief te wees. 

5.2.2. 7 Persoonsbeeld 

Elsa onttrek haar uit die relasies en is onbetrokke. Sy is opstandig veral 

teenoor die vader. Elsa se relasies word gekenmerk deur opstand, 

minderwaardigheid en verworpenheid. 

5.2.2.8 Selfkonsep 

Dit blyk dat Elsa se betekenisgewing aan haar relasies, met ander en die 

self, negatief is, en dat sy haarself nie aanvaar nie. Daar is aanduidings 

dat sy net soos in die geval van Anneke, 'n negatiewe selfkonsep 

openbaar. Sy beleef haarself as 'n mislukking, is onbetrokke by sosiale 

aktiwiteite. 

144 



Hoofstuk Vyf 

5.2.2.9 Samevatting uit die ondersoek van Elsa 

Uit die resultate blyk dit dat Elsa: 

* 

* 

* 

die werkloosheid van die vader problematies beleef; 

verskeie emosionele probleme ondervind; 

haar betekenisgewing, betrokkenheid en belewing negatief is. 

Gebrekkige relasies, negatiewe gedrag en 'n negatiewe selfkonsep 

word openbaar. 

Die afleiding kan gemaak word dat dfe adolessent gerem word op haar 

weg na selfaktualisering en net soos die geval Anneke aangewese is op 

terapeutiese ingryping. 
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5.2.3 INA 

5.2.3.1 Biografiese gegewens 

Naam: 

Geboortedatum: 

Ouderdom: 

Geslag: 

Standard: 

5.2.3.2 Gesinsamestelling 

Ina 

7 November 1977 

1 7 jaar 11 maande 

Vroulik 

Matriek 

Resultate van Ondersoek 

Ina is die jongste van drie kinders, sy is sewentien jaar oud en in matriek. 

Die ander kinders in die gesin is onderskeidelik 'n broer van 23 jaar wat 

werk en 'n ander suster van 21 jaar wat studeer. 

Ina se vader is vir byna 'n jaar werkloos. Ina se vader was 'n 

personeelbestuurder van beroep. Die moeder is 'n tandarts. 

Dit blyk dat die gesin finansieel goed daaraan toe was voor die vader 

werkloos geraak het. Hulle woon in 'n dubbelverdieping huis met 'n 

swembad. 

5. 2. 3. 3 Funksioneringsbeeld 

Ina is sewentien jaar oud en in matriek. Sy skryf tans eindeksamen. Sy is 

onderhoofdogter van haar skool, is kapteine vir die eerste hokkiespan. 

Gedragsprobleme word tans tu is en by die skoal openbaar. 
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In gesprekke met Ina, haar moeder, onderwysers en die Maatskaplike 

werker betrokke, het die volgende aan die lig gekom: 

Die vader het horn van die gesin en die aktiwiteit van die gesin onttrek. 

Drankmisbruik deur die vader kom voor. 

Volgens die onderwysers by die skool is Ina se prestasie bevredigend 

maar openbaar sy gebrekkige konsentrasie en selfvertroue. Veral as sy 

voor die skoal moet optree tydens saalopeninge. 

Tuis word Ina beskryf as stil en huilerig. Sy openbaar 'n afhanklikheid 

teenoor haar ouer bro er en suster. 

In die gespreksituasie kom Ina as 'n vriendelike, intelligente dogter met 'n 

besondere sin vir humor voor. Sy is openlik rakende die werkloos

heidssituasie. Volgens haar het sy nog baie· maats maar verkies dit om 

a Ileen te wees. 

5.2.3.4 Fenomeenbeeld 

Uit bostaande funksioneringsbeeld kan die volgende hipoteses geformuleer 

word: 

Oat Ina -

a) konflik beleef met betrekking tot haar vader. Sy beleef verwerping 

teenoor die Vader, maar het tog 'n behoefte aan kontak, nabyheid en 

lief de; 
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b) haarself minderwaardig voel teenoor die portuurgroep wat duidend is 

van 'n negatiewe selfkonsep; 

c) afhanklik is ten opsigte van haar moeder en haar ouer broer en suster. 

5.2.3.5 Diagnosering 

Projeksiemedia (menstekening; gesinstekening; sinsvoltooiing; EPI) en 

onderhoude is ingeskakel om 'n beter beeld van dfe dogter se relasiebeeld, 

persoonsbeeld en selfbeeld te verkry. Sien ta be I 5 vir resultate van 

diagnosering van Ina. 

5.2.3.6 Relasiebeeld 

* Relasie met die ouers 

Vader: 

Dit wil voorkom asof Ina se relasie met haar vader swak is. Sy voel 

jammer vir horn en wil graag probeer vergoed deur nie universiteit toe 

te wil gaan nie. Dit kan 'n paging wees om die liefde en aanvaarding 

van haar vader te verkry (Ongestruktureerde onderhoude, 

menstekening, sinsvoltooiing, EPI). 

Uit die Ongestruktureerde onderhoude en sinsvoltooiing blyk dit dat 

konflik in die relasie met die vader beleef word. 

Dit blyk dat sy gevoelens van verworpenheid en ongeborgenheid 

beleef (Ongestruktureerde onderhoude, sinsvoltooiing, tekeninge). 
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Moeder: 

Die verhouding met haar moeder blyk ondersteunend te wees. Ina 

beleef 'n mate van afhanklik teenoor haar moeder (Ongestruktureerde 

onderhoude, sinsvoltooiing, menstekening). 

Relasie met die suster en broer 

Ina beleef 'n gevoel van afhanklikheid teenoor haar ouer broer en 

suster omdat hulle van kleins-af na haar omgesien en bederf het. Dit 

wil voorkom uit die ongestruktureerde onderhoude dat hulle haar 

gereeld naweke kom haal, om by hulle te gaan kuier, sodat sy van die 

spanning by die huis kan ontsnap. 

Relasie met die portuurgroep 

Uit die resultate blyk dit dat Ina se relasie met haar portuurs swak is. 

Dit wil voorkom asof sy minderwaardig teenoor die portuurgroep voel. 

(Ongestruktureerde onderhoude, menstekeninge, sinsvoltooiing). Sy 

toon onttrekkingsgedrag teenoor haar portuurs en raak in die proses 

eensaam en ge'lsoleerd (Ongestruktureerde onderhoude, 

sinsvoltooiing). Dit blyk uit die ongestruktureerde onderhoude dat Ina 

dit verkies om by haar ouer suster en broer te wees as by portuurs 

omdat haar gesin haar beter verstaan. 

Relasies met die onderwysers 

Uit die gesprekke met die onderwysers blyk dit dat die onderwyser

kind verhouding goed is. Dit wil voorkom asof haar 
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onttrekkingsgedrag onrus by die onderwysers veroorsaak. 

Relasie met objekte en idees 

Dit wil voorkom asof die dogter aanvaarding, liefde en status aan 

materiele welstand koppel (Ongestruktureerde onderhoude, sinsvol

tooiing). Volgens die ongestruktureerde onderhoude blyk dit dat Ina 

'n diep en intense verhouding met God het. 

Relasie met die self 

Ina beleef 'n minderwaardigheid ten opsigte van haar portuurgroep en 

voel verwerp deur ander (Ongestruktureerde onderhoude, tekeninge, 

sinsvoltooiing, EPI). 

5.2.3. 7 Persoonsbeeld 

Volgens die resultate blyk dit dat die negatiewe betekenis wat aan die 

bogenoemde relasies gegee word, die aard en kwaliteit van die relasies 

sodanig bei'nvloed dat dit as onaangenaam beleef word. Die relasies word 

gekenmerk deur minderwaardigheid en verworpenheid. 

5.2.3.8 Selfkonsep 

Dit is reeds aangetoon dat Ina se betekenisgewing aan haar relasies, met 

ander en die self negatief is en dat sy haarself nie kan aanvaar nie. Daar 

is aanduidings dat sy 'n negatiewe selfkonsep openbaar. 
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5.2.3.9 Samevatting uit die ondersoek van Ina 

Uit die resultate blyk dit dat Ina: 

* haar vader se werkloosheid problematies beleef; 

* emosionele probleme beleef; 

* se betekenisgewing, betrokkenheid en belewing negatief is, wat 'n 

negatiewe selfkonsep tot gevolg het. 

Dit blyk dat dfe adolessent, net soos in die vorige twee gevalle, gerem 

word op haar weg na selfaktualisering en aangewese is op terapeutiese 

ingryping. 

151 



5.2.4 ESTER 

5.2.4.1 Biografiese gegewens 

Naam: 

Geboortedatum: 

Ouderdom: 

Geslag: 

Standerd: 

5. 2 .4. 2 Gesinsamestelling 

Ester 

4 Februarie 1978 

1 7 jaar 8 maande 

Vroulik 

Matriek 

Resultate van Ondersoek 

Ester is die enigste kind, sy is sewentien jaar oud en in matriek. 

Ester se vader is vir byna 'n jaar werkloos. Die moeder is 'n 

onderwyseres. Die vader was 'n ouditeur van beroep. 

Dit blyk dat die gesin finansieel goed daaraan toe was voor die vader 

werkloos geword het. Hulle woon in 'n ruim drie slaapkamer huis met 'n 

swembad, in 'n gegoede buurt. 

5. 2.4. 3 Funksioneringsbeeld 

Ester is 17 jaar oud en in matriek. Sy skryf tans eindeksamen en poog om 

twee onderskeidings te kry. Sy dien op die leerlingraad. Gedragsprobleme 

word tans tuis en by die skool openbaar. 

In gesprekke met Ester, haar moeder, onderwysers en die Maatskaplike 

werker betrokke, het die volgende aan die lig gekom: 
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Die vader is besonder aggressief. Die moeder word deur die vader fisies 

aangerand. Drankmisbruik deur die vader kom voor. 

Volgens die onderwysers by die skoal is Ester se prestasies goed maar sy 

openbaar gebrekkige konsentrasie. 

Tuis word Ester as huilerig, opstandig en a Ileen beskryf. 

In die gespreksituasie, kom Ester as 'n stil dogter voor. Sy is aanvanklik 

skaam gewees en wou nie baie inligting met die navorser deel nie. Na die 

tweede sessie was Ester openlik rakende die werkloosheidssituasie en dat 

haar vader haar moeder fisies aanrand. Uit die a a rd van haar skugter 

houding meld sy dat sy moeilik maats maak en vertrou. 

5.2.4.4 Fenomeenbeeld 

Uitbostaandefunksioneringsbeeld kan die volgende hipoteses geformuleer 

word: 

Oat Ester -

a) konflik beleef met betrekking tot haar vader. Sy beleef aggressie en 

verwerping teenoor die vader, maar het 'n behoefte aan kontak, 

nabyheid en liefde; 

b) haarself minderwaardig voel teenoor die portuurgroep wat duidend is 

van 'n negatiewe selfkonsep; 

c) an gs beleef; 
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d) verwerping deur ander beleef. 

5.2.4.5 Diagnosering 

Die resultate van Ester, soos in tabel 5 uiteengesit, se projeksiemedia 

(menstekening; gesinstekening; sinsvoltooiing; EPI) en onderhoude 

ingeskakel ten einde 'n duideliker beeld van die dogter se relasiebeeld, 

persoonsbeeld en selfbeeld te verkry. 

5.2.4.6 Relasiebeeld 

* Relasie met die ouers 

Vader: 

Dit wit voorkom asof Ester se relasie met haar vader swak is. Konflik 

en opstandigheidsgevoelens word in die relasie met haar vader beleef 

(Ongestruktureerde onderhoude, tekeninge, sinsvoltooiing). 

Dit blyk dat Ester gevoelens van verworpenheid en ongeborgenheid 

beleef (Ongestruktureerde onderhoude, Sinsvoltooiing, EPI). 

Moeder: 

Die verhouding met haar moeder blyk rustig en ondersteunend te 

wees. Sy is besorg oar haar moeder veral as haar vader geweld 

gebruik (Ongestruktureerde onderhoude, sinsvoltooiing). 
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Relasie met die portuurgroep 

Dit wil voorkom uit die resultate van die projeksiemedia dat Ester se 

relasies met haar portuurgroep swak is. Dit blyk dat sy 'n 

minderwaardigheidsgevoel teenoor die portuurgroep openbaar en 

eensaam en ge'isoleerd is (Ongestruktureerde onderhoude, 

sinsvoltooiing, tekeninge). 

Relasie met onderwysers 

Uit die gesprekke met die onderwysers blyk dit dat die onderwyser

kind verhouding goed is. Ester onderwerp haar aan die dissipline en 

presteer akademies baie goed. 

Relasie met objekte en idees 

Dit blyk dat Ester voel dat materiele aansien belangrik is en dat sy nie 

meer aansien in die gemeenskap beleef nie (Ongestruktureerde 

onderhoude, sinsvoltooiing). Uit die projeksiemedia blyk dit dat Ester 

haar toevlug en hartseer met God deel. 

Relasie met die self 

Ester beleef 'n minderwaardigheidsgevoel ten opsigte van haar 

portuurgroep en voel verwerp deur ander (Ongestruktureerde 

onderhoude, sinsvoltooiing, EPI). Die relasie met die self blyk dus 

negatief te wees. 
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5.2.4.7 Persoonsbeeld 

Ester onttrek haar uit die relasies en is onbetrokke. Die relasies word 

gekenmerk deur skugterheid, minderwaardigheid en verworpenheid. 

5.2.4.8 Selfkonsep 

Dit blyk dat Ester se betekenisgewing aan haar relasies, met ander en die 

self, negatief is en dat sy haarself nie aanvaar nie. Daar is aanduidings dat 

sy net soos in die geval van die ander drie proefpersone, 'n negatiewe 

selfkonsep openbaar. Sy beleef haarself as 'n mislukking, is onbetrokke 

by sosiale aktiwiteite. 

5.2.4.9 Samevatting uit die ondersoek van Ester 

Uit die resultate blyk dit dat Ester: 

* 

* 

* 

werkloosheid problematies beleef; 

se betekenisgewing, betrokkenheid en belewing negatief is, 

gebrekkige relasies en 'n negatiewe selfkonsep openbaar; 

verskeie emosionele probleme openbaar. 

Die afleiding kan gemaak word dat dfe adolessent asook die ander drie 

proefpersone gerem word op hul weg na selfaktualisering en dat Ester net 

soos die geval van die ander proefpersone aangewese is op terapeutiese 

ingryping. 
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5.3 SAMEVATTING 

Uit die idiografiese ondersoek blyk dit dat die adolessente wie se vader 

werkloos is negatief betekenis gee; dat hul belewing negatief is en dat hulle 

onbetrokke is. Die kwaliteit van relasies is ook negatief en 'n negatiewe 

selfkonsep word gevestig. Die adolessente word op hul weg na 

selfaktualisering gerem deur dfe traumatiese gebeurtenis. 

Vervolgens sal in hoofstuk ses die samevatting van bevindinge en 

gevolgtrekkings gestel word. Aanbevelings sal bespreek word. 
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HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING VAN BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGS, AANBEVELINGS 

EN SLOT 

6.1 INLEIDING 

Hierdie ondersoek is onderneem om vas te stel wat die effek van vaderlike 

werkloosheid op die leefwereld van die adolessent is, met spesifieke 

verwysing na werkloosheid. Daar is gepoog om 'n persoonsbeeld van 'n 

adolessent wie se vader werkloos is, saam te stel. Hier volg 'n samevatting 

van die bevindings, gevolgtrekkings en aanbevelings van die ondersoek. 

6.2 SAMEVATTING VAN BEVINDINGE 

6.2.1 Samevatting van bevindinge uit die literatuur ondersoek 

Die adolessent val in die ouderdomsgroep van ongeveer 1 2 tot 22 jaar en 

bevind horn in 'n skoolvlak wat strek tussen standerd vyf en eerste jaar 

universiteit. Die adolessent bevind horn voor die opgawe om sekere 

ontwikkelingstake te bemeester op sy weg na selfstandigheidswording. Deur 

die suksesvolle aktualisering van die ontwikkelingstake kom die adolessent 

tot selfaktualisering. 

Die adolessent se fisieke-, kognitiewe-, affektiewe-, sosiale- en normatiewe 

ontwikkeling en wording, en skolastiese vordering kan gerem word deur 

emosionele trauma. 
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In hoofstuk drie is die effek van vaderlike werkloosheid op die leefwereld van 

die adolessent verken en ondersoek. Die aard van die adolessent se 

betekenisgewing, belewing en betrokkenheid en uiteindelike selfaktualisering 

tydens dfe traumatiese gebeurtenis, is belig. 

Die tydperk wat die vader werkloos is, speel 'n belangrike rol in die 

funksionering van die gesin en veral op die adolessent. Hoe !anger die vader 

werkloos is, hoe verder neig die gesin en die adolessent om weg van mekaar 

te beweeg totdat daar min of geen sprake van samewerking in die sisteem 

is nie. Dit blyk uit die literatuur dat werkloosheid wel 'n negatiewe 

uitwerking op al die dimensies van huweliksfunksionering, gesinsfunk

sionering en leefwereld van die adolessent het. Die adolessent se emosies, 

gedrag, relasies, selfkonsep en skolastiese vordering word deur werkloosheid 

geraak. Dit wil voorkom uit die literatuur dat werkloosheid remmend op die 

adolessent en sy wording is. 

6.2.2 Samevatting van bevindinge uit die empiriese ondersoek 

Uit die empiriese ondersoek het dit duidelik geword dat vaderlike 

werkloosheid 'n remmende invloed op die adolessent se fisieke-, kognitiewe-, 

affektiewe-, sosiale- en normatiewe wording het. 

Die adolessent se betekenisgewing blyk irrasioneel en onrealisties te wees. 

Vanwee die onrealistiese betekenisgewing ontstaan probleme soos angs, 

skuldgevoelens woede en 'n negatiewe selfkonsep. Dit gee aanleiding tot 'n 

gebrekkige betrokkenheid veral ten opsigte van die adolessent se 

waaghouding en sinvolle sosialisering. Gebrekkige relasies met die self en 

ander ontstaan en die adolessent blyk minderwaardig ten opsigte van ander 

te voel. Dit wil voorkom asof die adolessent eensaam en ge'isoleerd is. 'n 
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Behoefte aan aanvaarding, liefde en warmte ontstaan by die adolessent. 

6.3 GEVOLGTREKKINGS 

Vanuit die literatuurstudie en die empiriese ondersoek kan die navorser tot 

die volgende gevolgtrekkings kom: 

* Ontwikkelingstake wat bemeester moet word ten einde die adolessent in 

staat te stel om homself toenemend in situasies te kan handhaaf, word nie 

bevredigend voltrek nie. Negatiewe manifestasies ten opsigte van die 

adolessent se emosies, gedrag, relasies en selfkonsep word aangedui. Die 

adolessent word in s6 'n mate getraumatiseer dat hy 'n onvermoe beleef 

om toereikend aan die eise van volwassewording te voldoen. 

* Die adolessent wie se vader werkloos is, is verward en irrasionele 

betekenisgewing word toegeken wat aanleiding gee tot angs, gedrags- en 

persoonlikheidsprobleme. 

* Onbetrokkenheid manifesteer in die onttrekking uit sosiale relasies en 'n 

onvermoe om relasies te handhaaf. 

* Die adolessent se belewing van homself, ander en situasies is negatief. Dit 

manifesteer in gevoelens van mislukking, frustrasie, verwerping, 

verwarring, 'n verlies aan eie waarde en 'n negatiewe selfkonsep. 

* Dit is duidelik dat die adolessent wie se vader werkloos geraak het , die 

gevaar loop om nie tot volle aktualisering van sy/haar positiewe potensiele 

moontlikhede te kom nie. 
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6.4 AANBEVELINGS 

In die lig van die bevindinge uit hierdie ondersoek is dit moontlik om die 

volgende aanbevelings te maak: 

* Bewusmakings- en voorligtingsprogramme ten opsigte van werkloosheid 

en die trauma wat daarmee gepaard gaan, kan ontwikkel word om die 

gemeenskap bewus te maak van werkloosheid en die effek daarna op die 

gesin. 

* Weens die stigma wat aan werkloosheid kleef, mo et die identifisering en 

hantering van 'n gesin en adolessent wie se vader werkloos is met groot 

omsigtigheid en sensitiwiteit hanteer word. 

* Ondersteunings- en uitreikingsgroepe kan in die gemeenskap gestig word 

om die gesin van wie die vader werkloos geraak het, in die tydperk 

emosioneel en finansieel by te staan. 

* Uit die studie het dit geblyk dat die ouers van 'n werklose gesin 'n 

behoefte aan leiding rakende die hantering van werkloosheid het, veral ten 

opsigte van hul kinders wat dan die adolessent insluit. 'n 

Ouerbegeleidingsprogram kan ontwerp word om die behoefte aan te 

spreek. 

* Uit die studie het dit geblyk dat positiewe betrokkenheid, betekenis

gewing, belewing, selfkonsep en selfaktualisering 'n invloed het op 

wording van die adolessent op weg na volwassenheid. Dit het egter aan 

die lig gekom dat vaderlike werkloosheid die adolessent in sy wording 

rem. 'n Begeleidingsprogram kan ontwikkel word waar die adolessent 
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hanteringsmeganismes aanleer om sy gevoelens te identifiseer, uit te 

spreek en te aanvaar in tye van verlies en traumatiese verandering. 

* Riglyne aan die skoal kan bydra dat hulle dfe leerlinge wie se ouers 

werkloos is, met opregte empatie en begrip hanteer en dat hulle altyd 

beskikbaar sal wees vir die adolessent om sy gevoelens en situasie met 

hulle te kan deel. Die skoal moet geleenthede skep vir die leerling met 

probleme om dit met hulle te deel. Die skoal moet noue interaksie met 

professionele persone, wat opgelei is om met die adolessent/kind en gesin 

te werk, bewerkstellig en behou. 

* Riglyne vir terapie sal veral op die volgende aspekte gerig moet wees: 

Die adolessent 

* verwerking van skuldgevoelens en angs; 

* sosialiseringsvaardighede; 

* selfbeeldontwikkeling; 

* verwerking van frustrasie; 

* relasie met die vader. 
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Die gesin 

* ouerbegeleiding; 

* gesinsterapie. 

6. 5 TEKORTKOMINGS IN HIERDIE ONDERSOEK 

Aangesien hierdie studie van beperkte omvang is, kan die navorser nie 

aanspraak maak op volledigheid nie. 

'n Baie klein proefgroep is gebruik wat veralgemeningsmoontlikhede ernstig 

aan bande le. 

Slegs blanke adolessente in die hoofstroomonderwys is by die studie betrek. 

Dit le ook veralgemeningsmoontlikhede ten opsigte van ander kulture aan 

bande. 

6.6 SLOTBESKOUING 

Dit het uit die bevindinge en gevolgtrekkings geblyk dat die primere 

doelstellings van hierdie studie, naamlik die vasstelling van die effek van 

vaderlike werkloosheid op die leefwereld van die adolessenc gerealiseer het. 

,,,.. Die navorser wil nie te kenne gee dat die studie volledig is nie. Dit kan egter 

as wegwyser vir verdere navorsing dien. 

Die navorser spreek die hoop uit dat die beskeie bydrae in die veld van 

vaderlike werkloosheid en die effek daarvan op die leefwereld van die 

adolessent daartoe sal lei dat dfe persone gemoeid met die adolessent in 
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nood, die emosionele pyn, verwarring en eensaamheid van dfe adolessent sal 

begryp en ondersteun. 
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SELFOPGESTELDE SINSVOL TOOllNG 

NAAM: ............................................ . 

SKOOL: ........................................... . 

STANDERD: ........................................ . 

VANDAG SE DATUM: ................................. . 

GEBOORTEDATUM .................................. . 

Deur hierdie sinne te voltooi kan jy aandui hoe jy oar verskillende sake voel. 

Jy moet met elke sin probeer om jou werklike gevoelens uit te druk. Probeer 

elke sin voltooi. Maak oak seker dat elke sin wat jy voltooi 'n volsin is. 

1. Ek hou van ................................. . 

2. Die gelukkigste oomblik ......................... . 

3. Ek voe I .................................... . 

4. Selfs my beste vriend(in) ........................ . 

5. Ek wil baie graag ............................. . 

6. As ek dit eendag kan bekostig .................... . 

7. Ek verdra nie 
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8. Ek is spyt .................................. . 

9. Die beste ................................... . 

10. Mense wat my nie verstaan nie .................... . 

11. Ek vererg my ................................ . 

12. 'n Moeder is 

13. My grootste vrees ............................. . 

14. Ek kon nooit ................................ . 

15. Ek ly ...................................... . 

16. Ek sal nooit vergeet nie ......................... . 

17. My senuwees ................................ . 

18. My grootste bekommernis is ...................... . 

19. My gedagtes ................................ . 

20. Die toekoms ................................. . 

21. Ek kan nie .................................. . 

22. Ek wonder soms .............................. . 

23. Ek het geen tyd vir ............................ . 

181 



Bylae 4 

24. Ek voel 'n behoefte aan ......................... · 

25. Ek geniet ................................... . 

26. Ek is baie ................................... . 

27. Die enigste struikelblok ......................... . 

28. My vader .................................. · · 

29. In die geheim ................................ . 

30. Die meeste meisies ............................. 

31. Ek verbeel my soms dat ......................... . 

32. Ek het vas besluit ............................. . 

33. Daar is niks wat my so ontstel .................... . 

34. Tot my spyt ................................. . 

35. Die meeste seuns ............................. . 

36. My grootste gebrek ............................ . 

37. Ek strewe 

38. My sterkste begeerte ........................... . 

39. Geld ... 
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Bylae 4 

40. Ek moet altyd ................................ . 

41 . My beste eienskap is ........................... . 

42. Ek wil graag weet ............................. . 

43. Tu is ...................................... . 

44. In die skool ................................. . 

45. 'n Huwelik 
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" o - ·"A'S cr'Yi JI:.. 1.; 

EHOSIONAL!7::I7 

•),( 
\.. . ! , •••••••••••••• --•••••••••••••••••••••••••••• DATUM 

G!:SLAG ............. h-UWELIKSTAA ':' 

ID!GE O?VOEJK1J~;DIGE PEIL ......................... BEROE? 

INSTRUKSIES 

Bylae 5 

. ............ . 

. ............ . 

ie~<lie toets bestaan,uit woorcpare wat besk~ywend van sekere ti?eS persone is, 

v avontuurlustig, rninsaaill, versigtig, ens. 

llik::i~g wat u die beste besk~yf. 

U meet uit elke paa~ die woord 

' 
-' 

1yvoorbeeld In<lien u van mening is <lat u neer avc~tuurlustig as impulsief is, 

10et u <lit as vclg aandui: 

\von~~~u~lus-cig 

Ir:d.ien u van r.:e~ing is Get u u.eer i_.~ersigti.g as mL:.saa.;;i is, moe-t \! Cit as volg 

Hinsaam 

Versig-t:ig. 

U mag mccntlik v:L~d dat dit sorntyds moeili~ is cm te besluit watter woord in 'n 

paar u die beste besk:ryf, tcg meet u asseblief 'n keuse maak al is die ve=skil 

baie 'n Cmskrywing van al die woorce wcrd gegee. 3estu~ee~ dit ee~s 

deeglik voordat u begin. 

Geen tydsqepe~king word gestel nie • 

. · 
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DEFIHISIES 

UTUU?.LUSTIG: !emand wat dikwels nuwe 
k~iwitei~e vir opwinding aanpak. . 

SA.AM: Ie~and wat dikwels sy .liefde; 
oegeneentheid en wa!"'!llte jeens ander 
ersone betoon. 

URS: Ie:..and wat toorn en gramskap in 
omself omdra en dit.nie maklik wys 
ie. 

OEDSAAM: Iemand ~at gewoonlik ver= 
igtig is omdat hy bang is vir dit 
at met hom mag gebeur. · 

BER: Ie~4nd wat swaarmoedig en 
eerslagtig voel en homself sit 
n-verknies. 

ULSIEF: lemand wat gewoonlik op die 
ngewing van die oomblik en sonder · 
m oor die gevolge na te <link handel. 

1 2 3 14 516 7 8 

Minsaam l. 0 ~ 0 
~vontuurlustig 2. 0 

f yngevoelig l. 0 

9 

Skaam 2. 0 o~ 0 

Impulsie±' 1. ~r ~ von~u-,.,..., us-.:-:: 2. 0 • '- u..;,. - . \..J...::> 

Somber l. 0 
:'yngevoelig 2. 0 

[mpulsief 1. 0 0 
Behoedsaao 2. 0 0 0 

~tuurs 1.1 0 0 
Bchoedsaam 2. I 0 0 0 

l'vontuurlustig l. 0 0 
oosiaal 2. 0 0 0 

~insaam 1. 0 0 0 
mpulsief 2. 0 0 

vontuurlustig 1. 0 0 0 
Dember . 2. 0 0 

ehoedsaam 1. 0 0 0 
yngevoelig 2. 0 Q 

koorsoekerig 1. 0 0 
ehoorsaam 2. 0 0 0 

.. 

GC:EOORSAAH: Ie!':'.and wat gewoonlik sonde:::
teenstribbeling doen wat hy gevra word 

· om te doen. · ·· · 

SKOORSOEKLRIG: Iemand wat dikwels argumente 
aan die gang sit en daarin betrokke raak. 

ITNGEVOELlG: Ie:mand wat liggeraak is en 
rr.aklik kwaad word. 

SELFBD1US: Iemand wat hem gewoonlik be= 
kommer oor die mening wat· ander persone 

· -· ""i..-ri wie se teenwoordigheid hy horn bevind 
·--op horn nahou. · · · · 

SK~AM: Ie~2nd wat gewoonlik skugter voel 
i.,- die ~eenwoordigheid van ander persone 
en ;n nuwe situasies. 

SOSIAAL: Iemand wat vriendelik is en 
daarvan hou"om s9siaaX met ander 
persone · 'te yerkeer .. ; ... 

l 2 3 41516 1la191 
l. Self'.::::>ew-11S l. 0 0 
2. Fyngevoelig 2. 0 .,. 

l. Selfbewus l. 0 0 
2. Si<oorsoekerig 2. 0 

l. Skoo:-soeker-ig l. I 0 0 

\o 2. HiD-saam 2. 0 0 

, Gehoorsaam 1. 0 0 0 -· 2.:Avontuurlustig 2. 0 0 

l. Impulsief l. 0 0 
2. Self.:)e;..:us 2. 0 0 

1. Self'newus l. 0 0 0 
2. Stuurs 2. 0 0 

l. Sosiaal 1. 0 0 o· 
2. Stuurs 2. 0 0 

1. Avontuurlus"tig 1. 0 0 0 
2. Skoorsoeke:::-ig 2. 0 0 

. 
l. Stuurs 1. 0 -
2. Impulsief 2. 0 0 

1. Gehoorsaam 1. 0 0 0 

2. Stuurs 2. 0 0 

l. Stuurs 1. 0 0 

2. Sosiaal 2. 0 0 0 
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. l 2 3 4 !s 6 7 s 9 1 2 3 1~ sTs {1\a lg-
Gehoo:-saam 1. 0 0 1. StUU!'S 1. 0 0 
Skaam 2. 0 2. Avontuu:-lustig 2. 0 0 0 

Sosiaal l. 0 0 0 l. Ska am . 1. 0 0.. 
Selfbewus . 2. ·. 0 0 2. Impulsief 2. 0 0 

Avontuurlustig 1. 0 0 0 l.. Behoedsao.m l.. 0 0 0 
f yngevoelig 2. 0 0 2. Somber 2 •. 0 0 

Fyngevoelig 1. 0 0. 1. Minsaam 1. ~ 0 
Minsaam 2. 0 0 0 2. Gehoorsaam 2. 0 

Ska am 1. 0 l. Avontuurlustig l. 0 0 
Selfbe...,.,Js 2. 0 2. Selfbewus 2. 0 

I 

Behoedsaam . l. 0 0 1. Somber 1. 0 0 
Selfhewus 2. 0 2. Gehoorsaam. 2. 0 0 0 

' 
Sosiaal 1. 0 ITT 1. Impulsief 1. I 0 0 

' Skoorsoe)<erig 2. 0 2. Somber 2. 0 

' Skoorsoeke::-ig l. 0 0 1. rynge·;oelig 1. 0 
Ska am 2. 0 0 0 2. Impulsi~f 2. 0 0 

Impulsief 1. 0 
I 

0 1. Selroewus 1. 0 0 I Sosiaal 2. 0 I 0 0 2. Hinsaam 2. 0 10 0 . 
0!

0 
' Avontuurlustig 1. 0 1. Hinsaam 1. 0 0 

BchoeC.saam 2. 0 0 2. Stun rs 2. 0 

Skaa;n 1. 0 0 0 l. Ska am 1. I 0 
Stuurs 2. 0 0 2. Avontuurlustig 2. 10 0 I 

oj I I Sosiaal 1. 0 1. Impulsie£ 1. 0 0 
Behoedsaao 2. 0 0 2. Skoorsoek~!'ig 2. 0 

. 

jo I Fyngevoelie 1. 0 0 1. Sc:;iber 1. 0 

Jc Gehoorsa.am 2. 0 0 0 2. Ska an 2. 0 o, 
I 

: --
t 

Se:lfbewus 1. 0 0 l. Ska am 1. 0 0 
Gehoorsaa:n 2. 0 0 0 2. Sosiaal 2. 0 0 0 

Behoedsaam l. 0 0 0 1. Gehoo:-saam 1. 0 I . Minsaam 2. 0 0 2 . Seho-::dsaam 2. 0 I 
I . Stuurs l. 0 0 l . Sosiaal 1. 0 0 0 . Selfbewus 2. 0 0 0 2. Fyngevoelig 2. 0 0 

. Minsaam 1. 0 6 0 1. Skoorsoekerig l. . 0 I . Ska am 2. 0 0 2. Stuurs 2. ·o -· I ' . Somber 1. 

I 
0 l. fynge'loelig 1. 0 . Skoorsoeke:-ig 2. 0 2. Stuurs 2 . 0 . 

lo . Sombe-::- 1. 0 0 1. Gehoorsaam 1. 0 0 . Minsaam 2. 0 0 0 2. Impulsief 2. 0 0 l 
__ I_ 

. Behoecs2am 1. 0 0 0 1. G.:hoorsaam 1. 0 ~I . Skoorsoekerig 2. 0 0 2 . Sosiaal 2. 8 
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Naam DIP.:.ENSIES IROU PUN- l p--1:::-"- --· l !..;'""" L1' i .J...:...L 

Datum 1 - Gehoorsaam I I" 
Ouderdol:l Geslag 2 - Wankont:-ole I I 
Huwelikstaat 3 - Behoedsaam I I . 
Huidige opvoed= . 
kundige peil 

Be::-oep 

Komt::lentaa.::-

I I 
. 

4 - Somber 

s - Wa;r::rouig I I 
5 - Beheersd I I I 
7 - Aggressief I 1 · I 

I 

l : - Scsiaal I 
- Vooroo!'d eel .' I ; . 

\ . .. 
. .. . ·- ·--·---·· -· ...... ·- --- -· - . 

·. 

-·. -.... .... 

• . _-c~ 
-·· I"\\.\ 'D ~ .,., sv'\ 
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All n;h1s reserved. 1 2 :l 4 5 0 7 a '1 Printed in U.S.A. 
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-Bylae 6· 

Naam !/11\.""~ke . DIMENSI'ES ROU PUNT PERSE1\TIEL 

Datum l - Gehoorsaam 99 
Ouderdom 11 Geslag v 2 - Wankont::-ole 28 
Huweliks-taat <0~8~\d 3 - Behoedsaam 5 . 
Huidige opvoeci= 

Vvb.~·.el kundige peil 

Beroep 5~l1'€£. 
Komi:lentaa:-

4 - Sombe:::-

s - Wc..~~:--ouig 

5 - Behee:r-sd 

7 - Aggressief I 

9 

20 

~ I 
A',..•• 

J I 
8 - Scsiaal · 1 

l 

9 Vooroordeel 

\ . ... 
... - -- ·---------- ·-· ···-- --- -· 

. . 
. Copyr:c.iht © 197.l by WESiHIN PSYCHOlOCICAL s:~VICES · 

tlor lo !:e rcprodvceci in whole or in pu1 wi!hovr w•in.-n pcrmiuion 0£ Wcs1ern Psychologiul Ser..;ces. 
All ricftts tt!1.eorvf!-.:f_ t .... "" • , .1 .. ft ,,. l!l_!_.~.-r •- ,, ~., 
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