
BEPALENDE PERSOONLIKHEIDSKENMERKE 
IN DIE SALUTOGENIESE PARADIGMA 

deur 

MARITA BREED 

Voorgele luidens die vereistes 
vir die graad 

DOCTOR LITTERARUM ET PHILOSOPHIAE 

in die vak 

BEDRYFSIELKUNDE 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

PROMOTOR: PROF F VAN N CILLIERS 

JUNIE 1997 



BEDANKINGS 

Om 'n doktorsgraad met 'n eksterne lokus van kontrole en 'n gebrek aan self dissipline 

aan te pak, is nie 'n grap nie. Woorde soos "toe nou - jy kan - hou op met teem en doen 

dit net - wanneer is jy nou eendag klaar" is aan my goed bekend. Hiermee my dank 

aan almal wat my ken en my in hierdie onderneming ondersteun, aangemoedig, 

aangehelp en aangepor het. 

Spesiale dank aan die volgende persone: 

Frans Cilliers 

Cas Coetzee 

Marie Swart 

Marie Nothling 

My hele familie 

Al my vriende 

Nico 

my promoter wat nie moeg geword het nie en my eksterne 

lokus van kontrole op respekvolle wyse geakkomodeer 

het. 

wat nie moeg geword het om die statistiek te verduidelik 

nie. 

my goeie vriendin wat as my gesant in SA opgetree het, my 

knoeiwerk reggemaak het en haar bes gedoen het om dit 

perfek te kry. Beter kan jy nie kry nie. 

vir die taalversorging en aanmoediging. 

wat nie moed opgegee het nie en my aanhou ondersteun 

het. 

viral die ure wat hul my gekerm moes aanhoor. 

vir baie liefde, aanmoediging en min verwyte. 

Ek het iewers gelees dat die doel van alle studie is om die individu te leer om te doen 

wat gedoen moet word, wanneer dit gedoen moet word, soos dit gedoen moet word, 

sander om te vra of hy/sy lus is om dit te doen of nie. Ek dra graag hierdie navorsing 

op aan my ouers - Jan en Soi du Raan, omdat hulle na soveel jare nog nie moed 

opgegee het dat ek hierdie wysheid gaan leer nie. Ek is bevoorreg. 



ii 

HOOFSTUK 1 ORIENTERING TOT DIE NAVORSING 

Bladsy 

1.1 INLEIDING EN AGTERGROND TOT DIE NAVORSING 1 

1.2 PROBLEEMSTELLING 5 

1.3 NAVORSINGSDOELSTELLINGS 7 

1.3.1 Doelstellings: Literatuuroorsig 7 

1.3.2 Doelstellings: Empiriese ondersoek 7 

1.4 NAVORSINGSMODEL 8 

1.5 PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF 9 

1.5.1 Veld van studie 10 

1.5.2 Relevante paradigmas 11 

1.5.2.1 Kuhn se wetenskapsfilosofie 11 

1.5.2.2 Die salutogeniese paradigma 12 

1.5.2.3 Die funksionalistiese paradigma 12 

1.5.3 Relevante konsepte 13 

1.5.3.1 Die mens 13 

1.5.3.2 Streshantering 14 

1.5.3.3 Siekte 14 

1.5.3.4 Gesondheid 15 

1.5.3.5 Persoonlikheid 15 

1.6 NAVORSINGSONTWERP 15 

1.6.1 Tipes navorsing 15 

1.6.1.1 Verkennende navorsing 15 

1.6.1.2 Beskrywende navorsing 16 

1.6.1.3 Verklarende navorsing 16 

1.6.2 Eenheid van verklaring 17 

1.7 NAVORSINGSMETODE 18 

1.7.1 Fase 1: Literatuuroorsig 18 

1.7.2. Geldigheid en betroubaarheid van die literatuuroorsig 19 

1.7.3 Fase 2: Empiriese ondersoek 19 

1.7.4 Geldigheid en betroubaarheid van die empiriese ondersoek 20 

1.8 HOOFSTUKINDELING 20 



iii 

HOOFSTUK 2 EVALUERING VAN SALUTOGENESE AS NUWE 

PARADIGMA IN GESONDHEIDSIELKUNDE 

Bladsy 

2.1 MOTIVERING VAN KUHN SE WETENSKAPSFILOSOFIE AS 

RAAMWERK VIR EVALUASIE 21 

2.2 KUHN SE WETENSKAPSFILOSOFIE 22 

2.2.1 Die wetenskaplike gemeenskap 22 

2.2.2 Fases van wetenskapsbeoefening 23 

2.2.2.1 Preparadigmatiese periode 23 

2.2.2.2 Normale wetenskap 23 

2.2.2.3 Anomalie en krisis 24 

2.2.2.4 Seleksie van 'n alternatiewe paradigma 25 

2.2.3 Kuhn se paradigmabegrip 27 

2.2.3.1 Komponente van 'n paradigma 29 

2.2.3.2 Funksies van 'n paradigma 30 

2.3 GESONDHEIDSIELKUNDE 31 

2.3.1 Historiese oorsig 31 

2.3.2 Die veld van gesondheidsielkunde 33 

2.4 OORSIG OOR STRES, STRESHANTERING EN DIE INVLOED VAN 

PERSOONLIKHEID OP STRESHANTERING EN GESONDHEID 

BINNE KUHN SE RAAMWERK VAN SIKLIESE WETENSKAPS-

BEOEFENING 34 

2.4.1 Die patogeniese paradigma 35 

2.4.2 Wegbeweging van patogenese na salutogenese 38 

2.5 DIE SALUTOGENIESE PARADIGMA 39 

2.5.1 Definiering van die salutogeniese paradigma 40 

2.5.2 Voorlopers tot die salutogeniese paradigma 41 

2.5.3 Ge"identifiseerde konstrukte binne die salutogeniese paradigma 43 

2.6 TEENSTELLING TUSSEN SALUTOGENESE EN PATOGENESE 

IN TERME VAN DIE KOMPONENTE VAN DIE PARADIGMAS 43 

2.6.1 Kwasi-metafisiese aannames 44 

2.6. 1. 1 Heterostase as natuurlike staat 44 

2.6. 1.2 Alomteenwoordigheid van stressors 45 



iv 

Bladsy 

2.6.1.3 lnherente neutraliteit van stressors in terme van gevolge 48 

2.6.2 Verbintenis tot 'n bepaalde metodologie en navorsingstegnieke 51 

2.6.2.1 Meting van gesondheid 51 

2.6.2.2 Bestudering van die 'afwykings' 53 

2.6.2.3 Soeke na negatiewe entropie 54 

2.6.3 Verbintenis tot 'n bepaalde teorie of wet 56 

2.6.4 Gedeelde waardes 57 

2.7 EVALUERING VAN SALUTOGENESE AS NUWE PARADIGMA 

IN GESONDHEIDSIELKUNDE 59 

2.7.1 Kuhn se beskouing van paradigmaverskuiwing 59 

2.7.2 Evaluering van salutogenese as paradigma 60 

2.8 HOOFSTUKSAMEVA"'fTING 64 

HOOFSTUK 3 ANALISE VAN GE"iDENTIFISEERDE SALUTOGENIESE 

PERSOONLIKHEIDSKENMERKE 

3.1 KOHERENSIEBELEWING 65 

3.1.1 Agtergrond tot koherensiebelewing 65 

3.1.2 Definisie van koherensiebelewing 66 

3.1.3 Dimensies van koherensiebelewing 67 

3.1.4 lnvloed van koherensiebelewing op streshantering 

en gesondheid 70 

3.1.4.1 lnvloed van koherensiebelewing op streshantering 71 

3.1.4.2 lnvloed van koherensiebelewing op psigiese en fisiese gesondheid 72 

3.1.5 Koherensiebelewing as salutogeniese konstruk 75 

3.2 PERSOONLIKHEIDSGEHARDHEID 76 

3.2.1 Agtergrond tot persoonlikheidsgehardheid 76 

3.2.2 Definisie van persoonlikheidsgehardheid 78 

3.2.3 Dimensies van persoonlikheidsgehardheid 78 

3.2.4 lnvloed van persoonlikheidsgehardheid op streshantering 

en gesondheid 81 

3.2.4.1 lnvloed van persoonlikheidsgehardheid op streshantering 82 



v 

Bladsy 

3.2.4.2 I nvloed van persoonlikheidsgehardheid op psigiese en fisiese 

gesondheid 85 

3.2.5 Gehardheid as salutogeniese konstruk 87 

3.3 POTENSIE 87 

3.3.1 Agtergrond tot potensie 87 

3.3.2 Definisie van potensie 88 

3.3.3 Dimensies van potensie 89 

3.3.4 lnvloed van potensie op streshantering en gesondheid 91 

3.3.5 Potensie as salutogeniese konstruk 93 

3.4 AANGELEERDE VINDINGRYKHEID 93 

3.4.1 Agtergrond tot aangeleerde vindingrykheid 93 

3.4.2 Definisie van aangeleerde vindingrykheid 95 

3.4.3 Dimensies van aangeleerde vindingrykheid 95 

3.4.4 lnvloed van aangeleerde vindingrykheid op streshantering 

en gesondheid 96 

344.1 lnvloed van aangeleerde vindingrykheid op streshantering 97 

3.4.4.2 lnvloed van aangeleerde vindingrykheid op psigiese en 

fisiese gesondheid 97 

3.4.5 Aangeleerde vindingrykheid as salutogeniese konstruk 98 

3.5 LOKUS VAN KONTROLE 99 

3.5.1 Agtergrond tot lokus van kontrole 99 

3.5.2 Definisie van lokus van kontrole 99 

3.5.3 Dimensies van lokus van kontrole 100 

3.5.4 lnvloed van lokus van kontrole op streshantering 

en gesondheid 102 

3.5.4.1 lnvloed van lokus van kontrole op streshantering 102 

3.5.4.2 lnvloed van /okus van kontrole op psigiese en fisiese gesondheid 103 

3.5.5 Lokus van kontrole as salutogeniese konstruk 104 

3.6 SELFDOEL TREFFENDHEID 105 

3.6.1 Agtergrond tot selfdoeltreffendheid 105 

3.6.2 Definisie van selfdoeltreffendheid 106 



VI 

Bladsy 

3.6.3 Dimensies van selfdoeltreffendheid 107 

3.6.4 lnvloed van selfdoeltreffendheid op streshantering 

en gesondheid 109 

3.6.4. 1 lnvloed van se/fdoeltreffendheid op streshantering 109 

3.6.4.2 Jnvloed van selfdoeltreffendheid op psigiese en fisiese 

gesondheid 110 

3.6.5 Selfdoeltreffendheid as salutogeniese konstruk 111 

3.7 HOOFSTUKSAMEVATTING 112 

HOOFSTUK4 BEPALENDE SALUTOGENIESE PERSOONLIKHEIDS-

KENMERKE EN TEORETIESE INTEGRASIE 

4.1 OOREENSTEMMING TUSSEN DIE SALUTOGENIESE 

PERSOONLIKH EIDSKEN M ERKE 113 

4.1.1 Die definiering van die konstrukte 113 

4.1.2 Dimensies van die verskillende konstrukte 117 

4.1.2.1 Die konstrukte as globale orientasie tot die leefwereld 117 

4.1.2.2 Die konstrukte as siening van die self 121 

4.1.2.3 Die konstrukte as vaardighede 122 

4.1.3 lnvloed van die kenmerke op streshantering 124 

4.1.3.1 Persepsie van stressors 124 

4.1.3.2 Bereidheid om betrokke te raak 125 

4.1.3.3 Seleksie van hanteringstrategie 126 

4.1.3.4 Beheer van negatiewe emosies tydens die stresproses 127 

4.1.3.5 Vo/harding met hantering 128 

4. 1.3.6 Reaksie na streshantering 129 

4.1.4 lnvloed van kenmerke op psigiese en fisiese gesondheid 129 

4.2 IDENTIFISERING VAN 'N SALUTOGENIESE PERSOONLIKHEID 132 

4.2.1 Kognitiewe prosesse 133 

4.2.2 Affektiewe prosesse 134 

4.2.3 Selfkonsep 134 

4.2.4 Konatiewe prosesse 134 



4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

vii 

Bladsy 

BEPALENDE SALUTOGENIESE PERSOONLIKHEIDSKENMERKE 135 

BEPERKINGE VAN DIE SALUTOGENIESE PERSOONLIKHEID 136 

TEORETIESE INTEGRASIE 137 

HOOFSTUKSAMEVATTING 139 

HOOFSTUK 5 EMPIRIESE ONDERSOEK 

5.1 DOELSTELLINGS VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 140 

5.2. POPULASIE EN STEEKPROEF 141 

5.2.1 Bespreking van populasie en steekproef 141 

5.2.2 Biografiese gegewens 141 

5.3 KEUSE, SAMESTELLING EN MOTIVERING VAN DIE 

METINGSBATTERY 142 

5.3.1 Koherensiebelewingvraelys (SOC) 143 

5.3. 1. 1 Ontwikkeling en rasionaal van die koherensiebelewingvraelys 143 

5.3. 1.2 Beskrywing van die koherensiebelewingvraelys 144 

5.3.1.3 Afneming en nasienprosedure van die koherensiebelewingvraelys 144 

5.3.1.4 lnterpretasie van die koherensiebelewingvraelys 145 

5.3.1.5 Betroubaarheid en geldigheid van die koherensiebelewingvraelys 145 

5.3. 1.6 Motivering van keuse van koherensiebelewingvraelys 147 

5.3.2 Persoonlikheidsgehardheidsvraelys (PGV) 148 

5.3.2. 1 Ontwikkeling en rasionaal van die persoonlikheidsgehardheids-

vraelys 148 

5.3.2.2 Beskrywing van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys 150 

5.3.2.3 Afneming en nasienprosedures van die persoonlikheids-

gehardheidsvraelys 150 

5.3.2.4 lnterpretasie van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys 151 

5.3.2.5 Betroubaarheid en geldigheid van die persoonlikheids-

gehardheidsvraelys 151 

5.3.2.6 Motivering van keuse van persoonlikheidsgehardheidsvraelys 152 

5.3.3 Potensievraelys 153 

5.3.3.1 Ontwikkeling en rasionaal van die potensievraelys 153 



viii 

Bladsy 

5.3.3.2 Beskrywing van die potensievraelys 154 

5.3.3.3 Afneming en nasienprosedure van die potensievraelys 154 

5.3.3.4 lnterpretasie van die potensievraelys 154 

5.3.3.5 Betroubaarheid en geldigheid van die potensievraelys 155 

5.3.3.6 Motivering van keuse van potensievraelys 155 

5.3.4 Selfkontroleskedule (SCS) 156 

5.3.4. 1 Ontwikkeling en rasionaal van die selfkontroleskedule 156 

5.3.4.2 Beskrywing van die selfkontroleskedule 157 

5.3.4.3 Afneming en nasienprosedures van die selfkontroleskedule 158 

5.3.4.4 lnterpretasie van die selfkontroleskedule 158 

5.3.4.5 Betroubaarheid en geldigheid van die selfkontroleskedule 158 

5.3.4.6 Motivering van keuse van die selfkontro/eskedule 160 

5.3.5 Lokus-van-kontrolevraelys 160 

5.3.5.1 Ontwikkeling en rasionaal van die lokus-van-kontrolevraelys 160 

5.3.5.2 Beskrywing van die lokus-van-kontrolevraelys 161 

5.3.5.3 Afneming en nasienprosedure van die lokus-van-kontrolevraelys 161 

5.3.5.4 lnterpretasie van die lokus-van-kontrolevraelys 162 

5.3.5.5 Betroubaarheid en geldigheid van die lokus-van-kontrolevraelys 162 

5.3.5.6 Motivering van keuse van die lokus-van-kontrolevraelys 163 

5.3.6 Selfdoeltreffendheidsvraelys 164 

5.3.6. 1 Ontwikkeling van die selfdoeltreffendheidsvraelys 164 

5.3.6.2 Beskrywing van die selfdoeltreffendheidsvraelys 165 

5.3.6.3 Afneming en nasienprosedure van die selfdoeltreffendheidsvraelys 165 

5.3.6.4 lnterpretasie van die selfdoeltreffendheidsvrae/ys 166 

5.3.6.5 Betroubaarheid en geldigheid van die selfdoeltreffendheidsvraelys 166 

5.3.6.6 Motivering van keuse van selfdoeltreffendheidsvrae/ys 167 

5.4 VERSORGING VAN DIE METINGSBATTERY 167 

5.5 ADMINISTRASIE VAN DIE METINGSBATTERY 168 

5.6 STATISTIESE VERWERKING VAN DATA 168 

5.6.1 Faktorontleding as datareduksie 168 

5.6.2 Faktorontleding as beskrywende versus hipotese-toetsende 

tegniek 169 



ix 

Bladsy 

5.6.3 Eerste-orde- teenoor tweede-orde-faktorontleding 169 

5.6.4 Stappe in die statistiese ontleding 170 

5.6.4.1 Ondersoek na dimensionaliteit van salutogenese deur middel van 

faktorontleding 170 

5.6.4.2 Bepaling van Cronbach Alpha-koeffisiente 171 

5.6.4.3 Pearson-produkmomentkorrelasies 171 

5.6.4.4 Tweede-orde-faktorontleding 172 

5.6.4.5 Bevestigende faktoranalise 172 

5.7 HIPOTESEFORMULERING 173 

5.8 HOOFSTUKSAMEVATTING 177 

HOOFSTUK 6 RESULTATE 

6.1 DIMENSIONALITEIT VAN VRAEL YSTE: 

FAKTORONTLEDINGSRESUL TATE 178 

6.1.1 Koherensiebelewingsvraelys 178 

6. 1. 1. 1 Rapportering van data 178 

6. 1. 1.2 lnterpretasie van data 180 

6.1.1.3 lntegrasie met vorige navorsing 184 

6.1.2 Die persoonlikheidsgehardheidsvraelys (PGV) 184 

6.1.2.1 Rapportering van data 184 

6.1.2.2 lnterpretasie van data 189 

6.1.2.3 lntegrasie met vorige navorsing 190 

6.1.3 Potensievraelys 191 

6.1.3.1 Rapportering van data 192 

6.1.3.2 lnterpretasie van data 192 

6.1.3.3 lntegrasie met vorige navorsing 193 

6.1.4 Selfkontroleskedule (SCS) 193 

6.1.4.1 Rapportering van data 194 

6.1.4.2 lnterpretasie van data 197 

6.1.4.3 lntegrasie met vorige navorsing 201 

6.1.5 Lokus-van-kontrole-vraelys 202 



x 

Bladsy 

6.1.5.1 Rapportering van data 202 

6.1.5.2 lnterpretasie van data 203 

6.1.5.3 lntegrasie met vorige navorsing 204 

6.1.6 Selfdoeltreffendheidsvraelys 205 

6.1.6.1 Rapportering van data 205 

6. 1.6.2 lnterpretasie van data 206 

6.1.6.3 lntegrasie met vorige navorsing 207 

6.2 BETROUBAARHEID VAN VRAELYSTE 208 

6.2.1 Rapportering van data 208 

6.2.2 lnterpretasie van data 209 

6.3 VERBAND TUSSEN SALUTOGENIESE KONSTRUKTE 210 

6.3.1 Pearson-produkmomentkorrelasies vir die Blankes 210 

6.3. 1. 1 Rapportering van data 210 

6.3.1.2 lnterpretasie van data 211 

6.3.2 Pearson-produkmomentkorrelasies vir die Ander 224 

6.3.2.1 Rapportering van data 224 

6.3.2.2 lnterpretasie van data 225 

6.3.3 Vergelyking tussen die Blankes en Ander 236 

6.3.3.1 Rapportering van data 236 

6.3.3.2 lnterpretasie van data 236 

6.4 TWEEDE-ORDE-FAKTORSTRUKTUUR VAN SALUTOGENESE 247 

6.4.1 Tweede-orde-faktorstruktuur van salutogenese vir die Blankes 247 

6.4.1.1. Enkelfaktoroplossing 247 

6.4. 1.2 Tweefaktoroplossing 249 

6.4.1.3 Driefaktoroplossing 251 

6.4.2 Tweede-orde-faktorstruktuur van salutogenese vir die Ander 253 

6.5 HIPOTESETOETSING 255 

6.6 HOOFSTUKSAMEVATTING 257 



XI 

HOOFSTUK 7 GEVOLGTREKKINGS, TEKORTKOMINGE EN 

AANBEVELINGS 

7.1 GEVOLGTREKKINGS 

7.1.1 Literatuuroorsigdoelstellings 

7.1.2 Empiriese ondersoekdoelstellings 

7.2 TEKORTKOMINGE 

7.2.1 Negatiewe affektiwiteit 

7.2.2 Objektiewe meting van gesondheid 

7.3 AANBEVELINGS 

7.3.1 Bedryfsielkundige praktyk 

7.3.2 Gesondheidsielkunde 

7.3.3 Navorsing 

7.4 INTEGRASIE VAN DIE NAVORSING 

7.5 HOOFSTUKSAMEVATTING 

BRONNELYS 

Bladsy 

258 

258 

260 

265 

265 

266 

266 

266 

267 

269 

270 

273 

274 



XII 

Bladsy 

L YS VAN TABELLE 

Tabel 5.1 Steekproefsamestelling in terme van ouderdom 142 

Tabel 5.2 Steekproefsamestelling in terme van huwelikstatus 142 

Tabel 6.1 Skuinsfaktor- Enkel- en Tweefaktoroplossing vir die 

koherensie-belewingsvraelys: Blankes (N= 732) en 

Ander (N= 203): Gestandaardiseerde regressiekoeffisiente 179 

Tabel 6.2 Skuinsfaktor- Enkel- en Tweefaktoroplossing vir die PGV: 

Blankes (N = 732) en Ander (N= 203): Gestandaardiseerde 

regressiekoeffisiente 185 

Tabel 6.3 Skuinsfaktor- Enkel- en Driefaktoroplossing vir die PGV: 

Blankes (N = 732) Ander (N =203): Gestandaardiseerde 

regressiekoeffisiente 187 

Tabel 6.4 Skuinsfaktor- Enkeloplossing vir die Potensievraelys: 

Blankes (N = 732) en Ander (N = 203): Gestandaardiseerde 

regressiekoeffisiente 192 

Tabel 6.5 Skuinsfaktor- Enkel- en Tweefaktoroplossing vir die SCS. 

Blankes (N = 732) en Ander (N = 203): Gestandaardiseerde 

regressiekoeffisiente 194 

Tabel 6.6 Skuinsfaktor- Driefaktoroplossing vir die SCS. Blankes 

(N = 732) en Ander (N = 203): Gestandaardiseerde 

regressiekoeffisiente 195 



XIII 

Tabel 6.7 Skuinsfaktor- Enkelfaktoroplossing vir die Lokus-van

kontrole- vraelys: Blankes (N = 732) en Ander (N = 203): 

Gestandaardiseerde regressiekoeffisiente 

Tabel 6.8 Skuinsfaktor- Enkel- en Tweefaktoroplossing vir die 

selfdoeltreffendheidsvraelys: Blankes (N = 732) en Ander 

Bladsy 

202 

(N = 203): Gestandaardiseerde regressiekoeffisiente 205 

Tabel 6.9 Cronbach Alpha-koeffisiente 209 

Tabel 6.10 Pearson-produkmomentkorrelasies tussen faktorskale 

(toetse en subtoetse). Blankes (N = 732) 211 

Tabel 6.11 Pearson-produkmomentkorrelasies tussen faktorskale 

(toetse en subtoetse). Ander (N = 203) 225 

Tabel 6.12 Skuinsfaktor- Enkelfaktoroplossing soos bevind met alle 

veranderlikes vir die Blankes (N = 732) 

Tabel 6.13 Skuinsfaktor- Tweefaktoroplossing soos bevind vir alle 

248 

veranderlikes vir die Blankes (N = 732) 250 

Tabel 6.14 Skuinsfaktor- Driefaktoroplossing vir alle subskale vir die 

Blankes (N =732 ) 251 

Tabel 6.15 Skuinsfaktor- Eenfaktoroplossing vir alle subskale vir Ander 

(N = 203) 253 

Tabel 6.16 Bevestigende Faktorontledingsresultate vir albei groepe 

gesamentlik 255 



XIV 

OPSOMMING 

In hierdie navorsing is die waarde van salutogenese as paradigma in gesondheid

sielkunde krities beskou en salutogenese as konstruk ondersoek. Antonvosky ( 1979) 

se aanspraak dat salutogenese 'n nuwe paradigma verteenwoordig, is krities teen die 

agtergrond van Kuhn se wetenskapsbeskouing en die metaforiese gebruik van die 

paradigmabegrip in die geesteswetenskappe geevalueer. Met die navorsing is bevind 

dat salutogenese wel as paradigma in gesondheidsielkunde funksioneer. Die verskille 

tussen salutogenese en patogenese in terme van aannames, metodologie, teoretiese 

onderbou en gedeelde waardes is om voldoende tot die slotsom te kom dat 

salutogenese in die vorm van 'n mini-revolusie akkumulatief tot navorsingsprestasie 

bydra. Daar word aanbeveel dat die paradigma eksplisiet gestel word ten einde 

navorsing volgens die salutogeniese beginsels te rig. 

Ten einde die konstruk 'salutogenese' te belig en bepalende persoonlikheidskenmerke 

in die salutogeniese paradigma te identifiseer, is 'n steekproef van 1983 voorgraadse 

studente aan UNISA geselekteer, in twee groepe verdeel, naamlik Blankes en Ander, 

en vraelyste wat koherensiebelewing, persoonlikheidsgehardheid, potensie, 

aangeleerde vindingrykheid, lokus van kontrole en selfdoeltreffendheid meet, is 

afgeneem. Die onderliggende dimensies van die konstrukte is deur faktorontleding 

blootgele. Produkmomentkorrelasies is bereken en tweede- ordefaktorontledings en 

bevestigende faktoranalises is uitgevoer. 

Die empiriese resultate dui daarop dat vir die Blankes al die persoonlikheidskenmerke 

tot die konstruk bygedra het, terwyl aangeleerde vindingrykheid nie by die Ander tot 

salutogenese bygedra het nie. In terme van bepalende persoonlikheidskenmerke is by 

die Blankes bevind dat salutogenese uit twee tot drie dimensies bestaan. 'n 

Optimistiese lewensuitkyk, aktiewe betrokkenheid by die omgewing, spesifieke 

gedragsvaardighede wat streshantering vergemaklik en 'n persepsie van hulpbron

beskikbaarheid is die ge"ldentifiseerde bepalende salutogeniese kenmerke. 

Vir die Ander het resultate aangetoon dat salutogenese 'n eendimensionele konstruk 

is wat verteenwoordigend is van 'n individu wat oor 'n optimistiese lewensuitkyk beskik, 

stimuli as verstaanbaar en betekenisvol waarneem en op grand daarvan aktief by die 
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leefwereld betrokke is. Salutogenese manifesteer dus verskillend by die onderskeie 

kultuurgroepe en die onderliggende meganismes en dinamika wat tot salutogenese lei, 

toon oak kulturele verskille. Bevestigende faktorontledingsresultate toon aan dat al die 

dimensies van salutogenese nag nie ge·identifiseer is nie en daar word aanbeveel dat 

salutogenese verder binne 'n oorkoepelende persoonlikheidsteorie ondersoek moet 

word. In bedryfsielkundige praktyk kan salutogenese gebruik word om stres

weerbaarheid te verhoog. 
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SUMMARY 

DETERMINING PERSONALITY CHARACTERISTICS IN THE 

SALUTOGENIC PARADIGM 

In this research salutogenesis as new paradigm in health psychology was critically 

evaluated and salutogenesis as construct was clarified. Antonovsky's claim that 

salutogenesis is a new paradigm was evaluated against the background of Kuhn's view 

of science and the metaphorical use of the term 'paradigm' in the social sciences. This 

research concludes that salutogenesis is indeed a new paradigm in health psychology. 

Salutogenesis and pathogenesis differ sufficiently in terms of assumptions, 

methodology, specific theories and shared values that salutogenesis, as a mini 

revolution, contributes to accumulative scientific performance. The paradigm should 

however be stated explicitly in order to govern research according to salutogenic 

values. 

In order to clarify salutogenesis as construct and to identify determining personality 

characteristics in the salutogenic paradigm, a sample of 1983 undergraduate students 

from Unisa was selected, divided into two groups, namely Whites and Other, and 

questionnaires measuring sense of coherence, hardiness, potency, learned 

resourcefulness, locus of control and self-efficacy were administered. Factor analysis 

clarified the constructs' underlying dimensions. Product moment correlations were 

calculated, second-order and confirmatory factor analysis performed in order to clarify 

the structure of salutogenesis. 

The results identified that for the Whites all the personality characteristics contributed 

while learned resourcefulness did not contribute to salutogenesis for the other group. 

In terms of determining personality characteristics it was found for the White group that 

salutogenesis is a two or three dimensional construct consisting of an optimistic outlook 

and active participation in life's demands, specific behavioral skills that aid stress 

management and a perception of resource availability. 

For the other group, results indicated that salutogenesis is a unidimensional construct 

which is respresentative of an individual that has an optimistic outlook on life, evaluates 
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stimuli as comprehensible and is actively involved in his/her own life. Salutogenesis 

thus manifest differently in different cultures and the underlying mechanisms and 

dynamics, leading to a salutogenic orientation, show cultural differences. Confirmatory 

factor analysis indicate that all dimensions of salutogenesis have not been identified 

and it is recommended that salutogenesis be studied within a broad personality theory. 

Salutogenesis can be used in industrial psychology to enhance individual stress 

resistance. 

Key terms: Salutogenesis, sense of coherence, hardiness, learned resourcefulness, 

potency, locus of control, self-efficacy, paradigm. 
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HOOFSTUK 1 ORIENTERING TOT DIE NAVORSING 

Hierdie proefskrif handel oor bepalende salutogeniese persoonlikheidskenmerke. 

In hierdie hoofstuk word die orientering tot die navorsing aan die hand van die 

agtergrond, probleemstelling, navorsingsdoelstelling, navorsingsmodel, paradigmatiese 

perspektief, navorsingsontwerp en navorsingsmetode van die navorsing asook die 

hoofstukindeling aangebied. 

1.1 INLEIDING EN AGTERGROND TOT DIE NAVORSING 

Die koste van gesondheidsorg verhoog jaarliks in so 'n mate dat dit een van die staat 

se grootste en dringendste uitgawes is. Siekte kos die industrie ook jaarliks miljoene 

rand aan verlore mensure, produksie en gevolglik inkomste. Die psigiese en fisiese 

gesondheid van die werker hou direk verband met werksfunksionering en word 

gevolglik in die bedryfsielkunde van belang geag (Noland, 1973). 

As gevolg van vooruitgang in die mediese wetenskap is die bedreiging van 

aansteeklike siektes soos tuberkulose, influensa, masels en polio grootliks afgeweer 

(Matarazzo, 1982). Die afname in hierdie toestande het ongelukkig saamgeval met 'n 

drastiese toename in siektes soos kanker, hartvatsiektes, alkohol- en dwelmmisbruik, 

en ander chroniese toestande wat die finansiele koste van gesondheidsorg verhoog. 

Siektes wat verband hou met stres en lewenstyl word gevolglik die fokus van navorsing 

(Matarazzo, 1982). Hierdie chroniese siektes is ook belangrik vir die bedryf en daarom 

die bedryfsielkunde, aangesien vele individue met chroniese siektes in die werkplek 

funksioneer. 

Die navorsing van chroniese en stresverwante toestande is aanvanklik primer deur 

medici onderneem wat gepoog het om die patogene wat tot siekte aanleiding gee, te 

identifiseer. Dit het egter duidelik geword dat chroniese siektes nie deur 'n enkele 

patogeen veroorsaak word nie en 'n verskeidenheid van faktore (patogene) moontlik 
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tot siekte bydra. Die konsep 'homeostase' soos deur Cannon (1932) bekendgestel, 

word as 'n belangrike deurbraak in die verklaring van siekte gesien. Daar word 

veronderstel dat homeostase (balans) die natuurlike staat van die organisme is. Dit 

word bewerkstellig deur die werking van regulerende meganismes, naamlik die 

simpatiese en parasimpatiese senuweestelsels. lndien homeostase versteur word, is 

siekte die gevolg (Friedman, 1990). Die identifisering van biochemiese, fisiologiese en 

psigologiese patogene en stressors wat homeostase versteur, raak dan die fokus van 

navorsing. Hierdie siening baan die weg vir 'n oorvloed van navorsing oor stres en die 

negatiewe effek daarvan op die individu (Levi, 1972; Pearlin & Schooler, 1978; Pines 

& Aronson, 1981; Rabkin & Streuning, 1976). Die meeste van die navorsing beskou 

stressors en die stresproses as patogeen wat homeostase versteur en tot siekte 

aanleiding gee. Hierdie oorsaaklikheid is in pas met die patogeniese paradigma wat 

primer in die mediese wetenskappe aangehang word. 

Die navorsingsresultate hierbo genoem, dui egter daarop dat die identifisering van 

spesifieke patogene nie die ontwikkeling van spesifieke siektetoestande volkome kan 

verklaar nie. Die korrelasies wat verkry word, is positief maar dikwels nie betekenisvol 

nie (Antonovsky, 1979; 1987; Friedman, 1989; Rosenthal & Rubin, 1982). Dit word dus 

duidelik dat sekere moderatorveranderlikes moontlik die kousale verhouding tussen 

patogeen en siekte be·invloed. Van die veranderlikes wat ondersoek word, is sosiale 

ondersteuning (Cobb, 1976) en lokus van kontrole (Rotter, 1966). Kobasa (1982) 

ondersoek die rol van persoonlikheid as moderatorveranderlike in die stres-siekte

verhouding en bevind dat 'n bepaalde 'geharde' persoonlikheidstipe minder vatbaar is 

vir die negatiewe gevolge van stres. 

Navorsing oor persoonlikheidkenmerke as buffer teen stres en siekte word aangevul 

deur konstrukte soos aangeleerde vindingrykheid (Rosenbaum, 1988), self

doeltreffendheid (Bandura, 1989), potensie (Ben-Sira, 1985), koherensiebelewing 

(Antonovsky, 1979; 1987) en lokus van kontrole (Rotter, 1966). Hierdie konstrukte is 

nie vanuit dieselfde teoretiese modelle gekonseptualiseer nie. Kobasa (1979) se 

konstruk 'gehardheid' word byvoorbeeld op die eksistensiele sielkunde gegrond, terwyl 
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aangeleerde vindingrykheid en selfdoeltreffendheid weer op die sosiaal-kognitiewe 

teoriee gegrond word. 

Ten spyte van die verskille in teoretiese begronding wil dit voorkom asof daar moontlik 

ooreenstemming tussen hierdie konstrukte is. In die interaktiewe stresmodel, wat 

merendeels gebruik word wanneer die invloed van psigologiese eienskappe op die 

stresproses ondersoek word, word die invloed van hierdie veranderlikes soms op 

dieselfde plek in die model veronderstel. Teoreties word van die standpunt uitgegaan 

dat gehardheid, koherensiebelewing en selfdoeltreffendheid tydens die evaluasie van 

stressors geaktiveer word. Lokus van kontrole, koherensiebelewing en potensie 

be"invloed die seleksie van toepaslike hanteringstrategiee. Aangeleerde vindingrykheid, 

selfdoeltreffendheid en gehardheid het 'n invloed op die emosionele respons tydens 

die hantering van stressors (Antonovsky, 1987; Bandura, 1982; 1989; Ben-Sira, 1985; 

Kobasa, Maddi & Courington, 1982; Rosenbaum, 1988). Die meetinstrumente van 

hierdie konstrukte toon ook ooreenstemming. 

Alhoewel Antonovsky ( 1987) en Strumpher ( 1990) hierdie konstrukte ge"identifiseer het 

as behorende tot die salutogeniese paradigma, is dit nog nie ondersoek nie. Dit is dus 

nog nie duidelik in hoe 'n mate hierdie konstrukte na dieselfde of verskillende aspekte 

van persepsie, kognisie, ervaring, gedrag, houdings of hanteringswyses verwys nie. Dit 

is ook nie duidelik of salutogenese 'n enkele konstruk verteenwoordig en of dit bestaan 

uit verskeie dimensies nie. Daar behoort ook klaarheid verkry te word oor die mate 

waarin die verskillende konstrukte tot 'n 'gesondheidsgeneigde' persoonlikheidstipe 

bydra. Of hierdie konstrukte dieselfde of verskillend by die verskillende 

bevolkingsgroepe sal manifesteer, is ook nog nie nagevors en uitgeklaar nie. 

Antonovsky (1987) is van mening dat verskillende nasies/volkere moontlik op unieke 

wyse tot 'n gevoel van koherensie kan kom. Waar die Blanke in Suid-Afrika soveel jare 

lank in 'n besondere bevoorregte posisie was, kan daar nie sender sonder meer 

aangeneem word dat salutogenese by die snder bevolkingsgroepe soos by die Blankes 

sal manifesteer nie. 
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Die bestaan van soveel soortgelyke kenmerke wat op verskillende modelle gegrond 

word, is volgens Antonovsky (1987) en Strumpher (1990) aanduidend van 'n nuwe 

paradigma binne die gesondheidsielkunde, naamlik salutogenese. Soos die naam 

aandui, beklemtoon die paradigma die oorsprong van gesondheid (Latyn: sa/us = 
gesondheid; Grieks: genesis = oorsprong). Seide Antonovsky ( 1979; 1987) en 

Strumpher (1990) gaan van die standpunt uit dat die basiese aannames van die 

salutogeniese paradigma verskil van die aannames soos gekonseptualiseer en 

geoperasionaliseer in die patogeniese paradigma. Dit hou sekere implikasies vir 

navorsing in. Die voorstanders van die nuwe paradigma is van mening dat die 

salutogeniese paradigma verskil in terme van kwasi-metafisiese aannames, 

metodologie, navorsingstegnieke en vooronderstellings. Die verskille en ooreenkomste 

tussen die salutogeniese en patogeniese paradigma is nog nie uitgeklaar nie en dit is 

nog nie duidelik of dit wel 'n nuwe paradigma is nie. 

Strumpher (1990) stel dit duidelik dat die paradigma sowel as die individuele mikro

konstrukte in navorsing uitgeklaar moet word. Dit is belangrik om te bepaal watter van 

die konstrukte in die salutogeniese paradigma tuishoort en wat die verband tussen die 

konstrukte is. Hierdie navorsingstaak is wat deur Kuhn (1970) as die 'mopping up' van 

paradigmas beskryf is. Dit is veral belangrik vir die bedryfsielkunde as die konsep van 

psigologiese krag verder deur StrOmpher (1992, 1995) uitgebrei word na die konsep 

'fortigenese' (oorsprong van krag in die algemeen). Daarvolgens word veronderstel dat 

dieselfde kenmerke wat 'n persoon ten spyte van stres gesond kan hou, moontlik 

uitgebrei kan word tot die ondersoek van psigologiese sterkte en aanpassing in die 

algemeen. Daar word veral gekyk na die invloed van salutogeniese kenmerke op 

werksveranderlikes (Strumpher, 1992). lndien daar meer inligting beskikbaar is oor die 

spesifieke persoonlikheidskenmerke en die meganismes waardeur hul werk wat 

potensieel 'n positiewe uitwerking op individue en werknemers se algemene en 

gedragsfunksionering kan uitoefen, kan pogings aangewend word om die 

totstandkoming en ontwikkeling van hierdie kenmerke te bevorder. 
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1.2 PROBLEEMSTELLING 

Ten spyte van die aandag wat die verskillende salutogeniese kenmerke teoreties en 

empiries geniet, is daar nie sekerheid of dit as 'n nuwe paradigma beskou kan word nie. 

Antonovsky (1979) en Strumpher (1990) is van mening dat die bestaan van soveel 

soortgelyke kenmerke aanduidend kan wees van die totstandkoming van 'n nuwe 

paradigma. S6 kan daar byvoorbeeld die volgende vrae gevra word: Is daar in terme 

van Kuhn se siening van wetenskap genoegsaam rede om te glo dat die patogeniese 

paradigma nie meer die navorsingsvrae kon oplos nie? Verskil die aannames en 

operasionalisering van salutogenese in s6 'n mate van die van die patogeniese 

paradigma dat dit as 'n nuwe paradigma beskou kan word? Toon hierdie kenmerke 

genoegsaam ooreenkoms in terme van konseptualisering en onderliggende teoretiese 

aannames dat dit as 'n paradigma beskou kan word? Is die navorsingsvrae en -

tegnieke in die salutogenese verskillend van dit wat in die patogene paradigma 

aanvaar word? Kan die salutogenese dus as 'n nuwe paradigma beskou word? 

Die persoonlikheidskenmerke soos deur Antonovsky (1979, 1987) en Strumpher (1990) 

ge·ldentifiseer wat moontlik in die salutogeniese paradigma tuishoort, is lokus van 

kontrole (Rotter, 1966), persoonlikheidsgehardheid (Kobasa, 1982), koherensie

belewing (Antonovsky, 1987), selfdoeltreffendheid (Bandura, 1977), potensie (Ben

Sira, 1985) en aangeleerde vindingrykheid (Rosenbaum, 1983). 

In die praktyk van die bedryfsielkunde word soms prematuur aanvaar dat hierdie 

kenmerke identies is aan die manier waarop dit in personeel-bestuursontwikkeling en 

-voorligting gebruik word. Literatuurgewys is daar egter nog nie duidelikheid of hierdie 

konstrukte identies is nie. In die gesondheidsielkunde weer word dikwels aanvaar dat 

daar, op grand van die teoretiese konseptualisering, kardinale verskille tussen hierdie 

kenmerke is (Antonovsky, 1979; Kobasa, 1990). Vrae soos die volgende duik 

voortdurend in gesprekke van hierdie aard op: Is daar genoegsame ooreenstemming 

tussen die konstrukte dat 'n algemene konstruk 'salutogenese' ge·1dentifiseer kan word? 

Kan daar bepaal word of daar wel 'n persoonlikheidstipe of geneigdheid bestaan wat 
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meer weerbaar teen stres is en dus as 'n gesondheidsgeneigde tipe persoonlikheid 

(salutogeniese persoonlikheid) gesien kan word? 

Daar behoort ook in die lig van soveel salutogeniese kenmerke, bepaal te word of 

salutogenese 'n enkel- of multidimensionele konstruk is. lndien daar wel 'n 

salutogeniese tipe persoonlikheid bestaan, behoort vasgestel te word uit watter 

bepaalde kenmerke dit bestaan. Duidelikheid behoort ook daarvoor verkry te word of 

die salutogeniese persoonlikheid verskillend by verskillende bevolkingsgroepe 

manifesteer. 

Die volgende navorsingsvrae kan vervolgens oor die salutogeniese paradigma en 

konstrukte geformuleer word: 

1) Kan die salutogeniese orientasie werklik as 'n nuwe paradigma in die 

gesondheidsielkunde beskou word? 

2) Is daar genoegsaam ooreenkomste tussen die teoretiese begronding van die 

spesifieke geidentifiseerde salutogeniese persoonlikheidskenmerke en die 

salutogeniese orientasie dat dit as deel van die salutogeniese paradigma 

beskou kan word? 

3) Kan 'n algemene konstruk 'salutogenese' ge·identifiseer word en indien dit 

wel bestaan, kan bepalende salutogeniese persoonlikheidskenmerke 

ge·identifiseer word? 

4) Uit watter dimensies of faktore bestaan salutogenese vir die verskillende 

groepe? 

5) Beskik die bestaande meetinstrumente van salutogeniese persoonlikheids

kenmerke oor betroubaarheid en is dit dieselfde vir verskillende bevolkings

groepe? 

6) Is daar 'n duidelike verband tussen die bestaande meetinstrumente wat 

aspekte van salutogense by die verskillende bevolkingsgroepe weergee, 

sodat salutogenese as 'n konstruk geidentifiseer kan word en is dit dieselfde 

vir verskillende bevolkingsgroepe? 
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7) lndien salutogenese wel empiries as konstruk ge"ldentifiseer kan word, uit 

watter bepalende persoonlikheidskenmerke bestaan dit en verskil die 

bepalende kenmerke by die verskillende bevolkingsgroepe? 

8) Is daar 'n aansluiting tussen die salutogeniese teorie en die empiriese 

realiteit? 

9) Hoe kan die gesondheidsielkunde en bedryfsielkunde as vakgebied by 

hierdie resultate baat vind? 

1.3 NAVORSINGSDOELSTELLINGS 

In die lig van bogenoemde probleemstelling is die oorkoepelende doel van hierdie 

navorsing om die salutogeniese paradigma te evalueer en salutogenese as konstruk 

te ondersoek. 

Ten einde hierdie doel te bereik word die volgende tweeledige doelstellings 

geformuleer: 

1.3.1 Doelstellings: Literatuuroorsig 

1) Om die aanspraak van salutogenese as 'n nuwe paradigma in gesondheid

sielkunde krities te evalueer. 

2) Om die ge·identifiseerde salutogeniese persoonlikheidskenmerke te analiseer 

ten einde die teoretiese begronding bloat te le sodat bepaal kan word of die 

spesifieke kenmerke wel as deel van die salutogeniese paradigma beskou 

kan word. 

3) Om 'n algemene konstruk 'salutogenese' te identifiseer en, indien dit wel 

bestaan, vas te stel uit watter bepalende kenmerke dit bestaan. 

1.3.2 Doelstellings: Empiriese ondersoek 

1) Om die dimensionaliteit van salutogenese soos gemeet deur die bestaande 
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meetinstrumente, vir die verskillende groepe, deur middel van faktorontleding 

te ondersoek. 

2) Om die betroubaarheid van die meetinstrumente vir die verskillende groepe 

te bepaal. 

3) Om die verband tussen bestaande meetinstrumente wat aspekte van 

salutogenese by die verskillende groepe weergee, te bepaal ten einde 'n 

algemene konstruk 'salutogenese' te identifiseer. 

4) Om die faktoriale struktuur van salutogenese te ondersoek ten einde 

bepalende kenmerke vir die ondersoekgroepe aan te dui. 

5) Om te bepaal of daar 'n aansluiting tussen die teorie van salutogenese en 

die empiriese realiteit is. 

6) Om aanbevelings ten opsigte van die bevindinge te formuleer. 

1.4 NAVORSINGSMODEL 

Die navorsingsmodel van Mouton en Marais (1990) wat in hierdie navorsing as 

raamwerk dien, het ten doel om die vyf dimensies van geesteswetenskaplike navorsing, 

te wete die sosiologiese, ontologiese, teleologiese, epistemologiese en metodologiese 

dimensies saam te vat en binne die raamwerk van die navorsingproses te 

sistematiseer. Die onderliggende aanname van die model is dat navorsing 'n sosiale 

proses is. Die model word vanuit die stelselteoretiese raamwerk verduidelik. Die 

intellektuele klimaat, die mark van intellektuele hulpbronne en die werklike 

navorsingsproses word beskou as die drie substelsels wat met mekaar en met die 

navorsingsdomein, soos gedefinieer in 'n spesifieke dissipline - in hierdie geval die 

bedryfsielkunde - in wisselwerking tree. 

Die intellektuele klimaat verwys na die verskeidenheid nie-epistemiese waardesisteme 

wat in enige spesifieke periode in 'n dissipline aangehang word. Die oorsprong van 

sulke aannames is gewoonlik filosofies van aard en is nie toetsbaar of bedoel om 

getoets te word nie. Dit hou.ook nie regstreeks met die epistemiese oogmerk van die 

navorsing verband nie (Mouton & Marais, 1990). Vir die doeleindes van hierdie 
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navorsing word sodanige aannames ten opsigte van die bedryfsielkunde, bedryfs

geestesgesondheid, gesondheidsielkunde en psigometrika geformuleer. 

Die mark van intellektuele bronne verwys na die versameling oortuigings wat 

regstreeks verband hou met die epistemiese status van wetenskaplike stellings. 'n 

Onderskeid word getref tussen die teoretiese en metodologiese oortuigings rakende 

die aard en struktuur van navorsing oar die domeinverskynsel (Mouton & Marais, 

1990). In hierdie navorsing word 'n navorsingshipotese, teoretiese model en 

konseptuele omskrywings oar die mens, streshantering, siekte, gesondheid en 

persoonlikheid aangebied. 

In die uiteensetting van die navorsingsproses neem die navorser op selektiewe wyse 

bepaalde insette vanuit die paradigma waartoe hy/sy behoort ten einde in staat te wees 

om in interaksie te tree met die navorsingsobjek in die betrokke navorsingsdomein met 

die doel om wetenskaplik verantwoordbare navorsingsresultate te lewer (Mouton & 

Marais, 1990). Daar word onderskei tussen die determinante van navorsingsbesluite 

en besluitnemingstappe in die navorsingsproses. Vir die doeleindes van hierdie 

navorsing sal ten opsigte van die determinante van navorsingsbesluite, 'n beskrywing 

van die navorsingsontwerp gegee word. Die navorsingsdoelstellings is geformuleer in 

terme van die literatuuroorsig en empiriese ondersoek. Ten opsigte van die teoreties 

metodologiese raamwerk sal daar in die literatuuroorsig na die relevante paradigmas 

van stres en siekte verwys word en die kenmerke van 'n salutogeniese persoonlikheid 

bespreek word. In die empiriese ondersoek sal gepoog word om te bepaal of 'n 

algemene konstruk 'salutogenese' ge'identifiseer kan word deur middel van die gebruik 

van bestaande meetinstrumente. Daar gaan oak gepoog word om die dimensies of 

bepalende kenmerke te identifiseer. 

1.5 PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF 

Die navorsing word gerig deur 'n bepaalde paradigmatiese perspektief wat spesifieke 

metateoretiese stellings en die mark van intellektuele hulpbronne insluit (Mouton & 
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Marais, 1990). 

1.5.1 Veld van studie 

In dissiplinere verband word primer gefokus op die bedryfsielkunde wat beskou word 

as die wetenskaplike studie van menslike gedrag en psigologiese kondisies in die 

werkverwante aspekte van die individu se lewe, met die doel om toepaslike kennis te 

gebruik ten einde probleme in hierdie konteks te minimaliseer (McCormick & llgen, 

1981 ). 

As subdissipline word gefokus op bedryfsgeestesgesondheid wat gedefinieer word as 

'n individu se denke, gevoelens en gedrag wat moontlik 'n invloed op werksgedrag mag 

uitoefen sowel as sy/haar gedrag buite werskverband (Noland, 1973). lndividue betree 

'n organisasiesisteem ten einde sekere doelwitte binne werksverband te verwesenlik. 

Die interaksie tussen die individu en die organisasie dra by tot die meta-doelstellings 

vir organisasie en individuele sukses, naamlik doeltreffendheid, effektiwiteit en 

gesondheid (Neff, 1977). Gesondheid sluit beide fisiese en psigiese gesondheid in wat 

weer 'n invloed uitoefen op organisasiegesondheid. 

Binne die subdissipline van bedryfsgeestesgesondheid word gefokus op gesondheid

siel kunde wat deur Matarazzo (1980) gedefinieer word as die somtotaal van die 

spesifieke opvoedkundige, wetenskaplike en professionele bydraes van die dissipline 

sielkunde, ten opsigte van die instandhouding van gesondheid, die voorkoming en 

behandeling van siekte en die identifisering van etiologiese en diagnostiese korrelate 

van gesondheid, siekte en verwante wanfunksionering. In hierdie navorsing word die 

invloed van stres op siekte en wanfunksionering erken met die voorbehoud dat sekere 

moderatorveranderlikes die verhouding kan be"lnvloed. 

Aangesien hierdie navorsing van kwantitatiewe navorsingsmetodes gebruik maak, word 

daar ook gesteun op die subveld, psigometrika, wat die teorie van sielkundige toetsing 

is. Die basiese aanname grondliggend aan sielkundige meting is dat die mens 
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individuele verskille ten opsigte van fisiese sowel as psigiese eienskappe manifesteer. 

Hierdie verskille word deur meetinstrumente van 'n bepaalde afgebakende area van 

menslike gedrag gemeet op grond waarvan beramings van die toetsling se natuurlike 

vermoens en persoonlikheidstrekke gemaak kan word vir diagnostiese, prognostiese 

en voorspellingsdoeleindes (Smit, 1986). 

1.5.2 Relevante paradigmas 

In hierdie navorsing word Kuhn (1970) se wetenskapsfilosofie, die salutogenese en die 

funksionele paradigmas as raamwerke gebruik. 

1. 5. 2. 1 Kuhn se wetenskapsfilosofie 

In die evaluering van salutogenese as nuwe paradigma word van Kuhn (1970) se 

sosiologiese siening van wetenskap gebruik gemaak, aangesien dit die raamwerk was 

waarbinne salutogenese as paradigma bekend gestel is (Antonovsky, 1979, 1987). 

Volgens Newton-Smith (1981) huldig Kuhn 'n relativistiese posisie. Die Kuhniaanse 

posisie 'sal in die hoofstuk as raamwerk gebruik word. Kuhn (1970) gaan van die 

veronderstelling uit dat die seleksie van paradigmas nie 'n rasionele aktiwiteit is nie, 

maar dat dit in wese 'n sosiologiese aard het. Binne die spesifieke wetenskaps

beskouing word in die besonder op paradigma-seleksie gefokus. 

Volgens Kuhn (1970) se beskouing word seleksie deur die volgende faktore bepaal: 

• Die akkuraatheid wat binne die domein geld 

• 'n Teorie behoort in ooreenstemming te wees met die teorie self, maar ook 

met ander aanvaarbare teoriee wat ooreenstemmende fenomene ondersoek 

• Die gekose teorie behoort reikwydte te toon en die gevolge daarvan behoort 

verder te strek as die observasies wat dit oorspronklik wou verklaar 

• Die paradigma behoort eenvoudig en in staat te wees om fenomene saam te 

groepeer ten einde verwarring te verminder 

• 'n Teorie behoort vrugbaar te wees in terme van navorsingsbevindinge. Die 



12 

gekose teoriee moet in staat wees om nuwe fenomene te openbaar of nuwe 

verhoudings tussen bekende fenomene te identifiseer. 

Aangesien hierdie nie-rasionele posisie van Kuhn uitermatig gekritiseer is omdat dit 

skynbaar 'mob psychology' verteenwoordig (Newton-Smith, 1981 ), word die volgende 

aanname vanuit die realisme ook in ag geneem wanneer twee kompeterende teoriee 

ondersoek word: 

• Die opeenvolging van die teoriee van 'n volwasse wetenskap word 

gekenmerk deur verhoogde doeltreffendheid van die teoriee om die waarheid 

weer te gee. 

1.5.2.2 Die salutogeniese paradigma 

Die salutogeniese paradigma se fokus is nie die identifisering van stressors nie, 

aangesien daar aanvaar word dat stres endemies is. Die fokus is op hoe 'n individu, ten 

spyte van die omnipotensie van stressors, gesond bly. Die paradigma gaan ook van die 

veronderstelling uit dat stressors neutraal is in terme van die gesondheidsgevolge wat 

dit vir die individu inhou en dat die gevolge afhang van die individu se respons op die 

stressor (Antonovsky, 1979, 1987; Strumpher, 1990). Die paradigma word in detail in 

Hoofstuk 2 bespreek. 

1. 5. 2. 3 Die funksionalistiese paradigma 

Die empiriese ondersoek val binne die kader van die funksionalistiese paradigma wat 

op die struktuur van die sosiale lewe fokus (Babbie, 1992). Daar word van die aanname 

uitgegaan dat die sosiale orde 'n konkrete, werklike bestaan het, wat fokus op die 

ordening en regulering van geleenthede (Morgan, 1980). Die funksionalistiese 

paradigma het in die sielkunde in die positivistiese paradigma, wat deel vorm van die 

behaviourisme, neerslag gevind. In die navorsingsmetode waar daar van kwantitatiewe 

meting gebruik gemaak word, geld die volgende veronderstellings van die positivisme 
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(Babbie, 1992; Newton-Smith, 1981 ): 

• Die studie-objek is waarneembare gedrag 

• Menslike gedrag is meetbaar, statisties verwerkbaar en interpreteerbaar 

• Die meting van gedrag moet gekoppel word aan 'n objektiewe metingsproses 

• Die doel van positivistiese wetenskapsbeoefening is voorspelling en beheer 

1.5.3 Relevante konsepte 

As relevante onderliggende konsepte in hierdie navorsing word metateoretiese stellings 

oar die mens, streshantering, siekte, gesondheid en persoonlikheid aangebied. 

1.5.3.1 Die mens 

Die mens word gesien as 'n rasionele, historiese en normatiewe wese (Mouton & 

Marais, 1990). Die feit van rasionaliteit dui op die mens se vermoe om self besluite te 

neem en hom-/haarself in relasie met die wereld en met andere te kontekstualiseer. Die 

historiese feit is die gevolg van die mens wat as skeppende wese in staat is tot 

kultuurvormende handeling. Die mens is oak 'n normatiewe wese wat in staat is om 

beredeneerd te wees in terme van wat wenslik en behoorlik is. Hierdie aanname is in 

aansluiting met die mensbeskouing van Allport (1961) wat in hierdie navorsing aanvaar 

word. Allport beskou die mens as 'n oop sisteem wat in interaksie met die omgewing 

funksioneer. Gedrag word nie eksklusief deur omgewingstimuli of die verlede bepaal 

nie, maar oak deur die toekomsperspektief (Meyer, Moore & Viljoen, 1988). Die mens 

is uniek en beskik oar die vermoe om vrye wilsbesluite te neem. 

Hierdie siening van die mens dui daarop dat die mens nie net as ge·integreerde bio

psigo-sosiale wese funksioneer nie, maar dat die mens as aktiewe agent in sy/haar 

leefwereld optree. Die mens reageer nie bloat op stimuli nie, maar interpreteer, 

definieer en tree proaktief op. 
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1. 5. 3. 2 Streshantering 

Die interaksionele beskouing van stres word in hierdie navorsing gevolg. Daarvolgens 

behels stres meer as 'n respons op 'n stimulus. Daar word van die veronderstelling 

uitgegaan dat stres die gevolg is van 'n interaksie of verhouding tussen 'n persoon en 

sy/haar omgewing, en die persoon is van mening dat die stressor sy/haar beskikbare 

hulpbronne oorskry. Die individu is 'n aktiewe agent in die stresproses en daar word 

aanvaar dat selfregulering van kognitiewe, gedrags-, en emosionele hantering

strategiee die potensiele invloed van 'n stressor kan be"lnvloed (Lazarus, 1990). Die 

individu is ook aktief in die evaluering van die eise/stimuli. Stres is die gevolg wanneer 

daar 'n waargenome wanbalans is tussen die eise wat gestel word en die persoon se 

vermoe om die eise te hanteer (Lazarus, 1990). Sekere persoonlikheidskenmerke , 

byvoorbeeld die van die tipe A-persoonlikheid, kan bydra tot stres, terwyl ander 

kenmerke soos persoonlikheidsgehardheid (Kobasa, 1982b) en koherensiebelewing 

(Antonovsky, 1984) die invloed van stressors weer kan verlig. 

1. 5. 3. 3 Siekte 

Antonovsky (1972) definieer siekte (breakdown) as enige toestand wat pynlik is; die 

individu funksioneel beperk; en gekenmerk word as akuut, chronies, degeneratief of 

lewensbedreigend, en wat deur die mediese instellings van die gemeenskap waarin die 

individu leef, erken word as synde dit of niks is, of dopgehou moet word, of aktiewe 

terapie benodig. Siekte word veroorsaak deur 'n versteuring in die bio-psigo-sosiale 

funksionering van die individu. Die versteuring kan langdurig of akuut wees (Selye, 

1976). 

Daar is 'n verskil tussen die fisiese aanwesigheid van 'n siektetoestand en die individu 

se belewing van siekte. Die 'siek' rol is aanduidend dat siekte in wese 'n sosiale 

fenomeen is en dat siekte nie 'n absolute term is nie. Daar word voorts aanvaar dat die 

individu in interaksie met sy/haar omgewing tree en dat sekere persoonlikheids

kenmerke as moderatorveranderlikes in die stres-siekte-verhouding kan funksioneer. 
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1. 5. 3. 4 Gesondheid 

Gesondheid word in hierdie navorsing nie bloot gesien as die afwesigheid van 'n 

bepaalde siektetoestand nie, maar dui oak op 'n ideale staat van selfverwesenliking 

waarna 'n persoon strewe (Friedman, 1990). In die salutogeniese paradigma word 

gesondheid beskou as 'n posisie op 'n kontinuum van siekte-gesondheid en word die 

individuele persepsie van gesondheid van waarde geag (Antonovsky, 1979). 

1. 5. 3. 5 Persoonlikheid 

Vir die doel van hierdie navorsing word persoonlikheid gedefinieer as " ... die gedurig 

veranderende maar tog relatief stabiele organisasie van a/le liggaamlike, psigiese en 

geestelike eienskappe van die individu wat sy gedrag in interaksie met die omgewing 

bepaaf' (Meyer et al., 1988:8). Daar sal in hierdie navorsing gefokus word op die 

persoonlikheidskenmerke van die individu wat die stres-siekte-verhouding be·invloed. 

1.6 NAVORSINGSONTWERP 

Vervolgens word 'n oorsig van die navorsingsontwerp aangebied. Die doel van 'n 

navorsingsontwerp is om 'n rasionele beplanning van die navorsingsdoel in 

ooreenstemming met die bepaalde oorwegings en beperkings daar te stel (Mouton & 

Marais, 1990). 

1.6.1 Tipes navorsing 

Die verskillende tipes navorsing sal vervolgens bespreek word met spesifieke 

verwysing na die rol daarvan in hierdie navorsing. 

1. 6. 1. 1 Verkennende navorsing 

Mouton en Marais (1990) onderskei tussen verkennende, beskrywende en verklarende 
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navorsing. Verkennende navorsing het ten doel om inligting van 'n relatief onbekende 

terrein in te samel. Die oogmerke is om nuwe insigte te verkry, sentrale konsepte en 

konstrukte vas te stel en navorsingsprioriteite daar te stel (Babbie, 1992). Hierdie 

navorsing is deels verkennend, aangesien dit verskeie konstrukte met mekaar vergelyk 

en verkennend te werk gaan om bepalende salutogeniese persoonlikheidskenmerke 

te identifiseer. Deur middel van kwantitatiewe tegnieke sal daar gepoog word om nuwe 

insigte daar te stel en sentrale konstrukte te identifiseer. Deur middel van die 

stapsgewyse navorsingsmetode sal gepoog word om geldige resultate te verkry. In 

hierdie gedeelte van die navorsing sal daar dus hipotesegenererend te werk gegaan 

word. Die aspek rakende die verskil tussen die salutogeniese persoonlikheidskenmerke 

by die verskillende rassegroepe vorm deel van die verkennende, hipotesegenererende 

aard van die onderhawige navorsing. 

1.6.1.2 Beskrywende navorsing 

Beskrywende navorsing poog om 'n seker domeinverskynsel in diepte te ondersoek 

(Mouton & Marais, 1990). Beskrywende navorsing het die sistematiese klassifikasie van 

veranderlikes soos gevind in die domeinverskynsel, ten doel. Die oorhoofse doel is om 

dit wat is, so akkuraat en presies as moontlik te beskryf. Hierdie navorsing het deels 

beskrywing ten doel en poog om die salutogeniese persoonlikheidskenmerke akkuraat 

en noukeurig te beskryf en om die konstruk 'salutogenese' te definieer en af te baken 

deur middel van kwantitatiewe tegnieke. In hierdie navorsing word ook gebruik gemaak 

van korrelasiestudie ten einde verbande tussen die veranderlikes uit te wys. 

1.6.1.3 Verklarende navorsing 

Mouton en Marais (1990) is van mening dat die doel met verklarende navorsing is om 

oorsaaklikheid tussen veranderlikes aan te toon. Daar word dus nie alleen gepoog om 

aan te dui dat daar 'n verband tussen twee veranderlikes is nie, maar ook om die rigting 

van die verband aan te dui. Die navorser poog dus om die oorsaak van sekere 

verskynsels te verklaar. Hierdie navorsing poog nie om oorsaaklikheid te bepaal nie, 
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aangesien dit reeds bekend is dat sekere persoonlikheidskenmerke tot suksesvoller 

hantering van stressors bydra en sodanig 'n invloed op gesondheid uitoefen. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat hierdie navorsing ten doel het om die gemeende 

salutogeniese konstrukte noukeurig te beskryf en te verduidelik. Daarna sal meer 

verkennend te werk gegaan word, wanneer gepoog word om die potensiele konstruk 

'salutogeniese persoonlikheid' te identifiseer en die dimensies of bepalende kenmerke 

binne die konstruk bloat te le. 

Hipotese-gebaseerde navorsing is ter sprake, aangesien hipoteses voor die empiriese 

ondersoek in terme van die ooreenkomste tussen die salutogeniese kenmerke 

geformuleer sal word. Na afloop van die empiriese ondersoek, sal die hipoteses 

getoets word en dan sal retrospektiewelik na verbande tussen konstrukte gesoek word. 

Die ontleding van die data sal op kwantitatiewe wyse gedoen word. Die kwantitatiewe 

ontleding van data het ten doel om die verbande tussen konstrukte op 'n objektiewe 

wyse te bepaal ten einde die objektiewe realiteit, soos gemeet deur die metingsbattery, 

te identifiseer. 

Aangesien hierdie navorsing beskrywing ten doel het, word dit as van universele 

belang geag. Dit is in teenstelling met navorsing wat kontekstuele belang het (Mouton 

& Marais, 1990). In aansluiting hiermee word van kwantitatiewe dataontledingstegnieke 

gebruik gemaak. 

1.6.2 Eenheid van verklaring 

Die eenheid van verklaring in hierdie navorsing is die individu. Babbie (1992) stel dit 

duidelik dat waar die individu as eenheid van analise geld, daar gewoonlik op 

eienskappe, orientasies of gedrag gefokus word. In hierdie navorsing word gefokus op 

die kenmerke van die individu soos gekonseptualiseer in die salutogeniese paradigma, 

maar oak op die disposisie van die individu. Die doel van die navorsing is dus om deur 

die ondersoek van die spesifieke individue veralgemenings rakende salutogeniese 
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persoonlikheidskenmerke vir die populasie te kan maak (Babbie, 1992). 

1.7 NAVORSINGSMETODE 

Die navorsingsmetode bestaan uit twee fases, naamlik 'n literatuuroorsig en 'n 

empiriese ondersoek. 

1. 7.1 Fase 1: Literatuuroorsig 

Hierdie fase bestaan uit drie stappe: 

Stap 1 : Evaluering van salutogenese as paradigma 

Hierdie evaluering word aangebied deur resente literatuur- of argivale bronne aan die 

hand van 'n voorafbepaalde struktuur te bestudeer. 

Stap 2: Analise van die ge'ldentifiseerde salutogeniese persoonlikheidskenmerke 

Hierdie analise word aangebied deur resente literatuurbronne aan die hand van 'n 

voorafbepaalde struktuur te bestudeer. 

Stap 3: Die vergelyking van die salutogeniese konstrukte 

Die vergelyking word gedoen ten einde vas te stel in watter mate die konstrukte 

ooreenstem met die doel om te bepaal of daar 'n enkele konstruk 'salutogenese' 

ge'identifiseer kan word en indien dit wel bestaan, om vas te stel uit watter bepalende 

persoonlikheidskenmerke dit saamgestel is. Hierdie vergelyking word aangebied deur 

die konstrukte soos gekonseptualiseer aan die hand van 'n voorafbepaalde struktuur 

te vergelyk. 
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1.7.2 Geldigheid en betroubaarheid van die literatuuroorsig 

Die doel met die navorsingsontwerp is om die projek doelmatig te beplan ten einde die 

betroubaarheid en geldigheid van die ondersoek te verhoog (Mouton & Marais, 1990). 

In hierdie navorsing word geldigheid verseker deur die keuse van argivale bronne wat 

aansluit by die aard, probleem- en doelstelling van die navorsing en literatuurbronne 

met mekaar te vergelyk. Sekere konstrukte is reeds in die bestaande literatuur 

ge'identifiseer as behorende tot die salutogeniese paradigma. Daar is dus nie 'n 

subjektiewe keuse van modelle en konstrukte hier te sprake nie. Ten einde die doel van 

teoretiese geldigheid soos vervat in reikwydte, duidelikheid en sistematiek, te bereik, 

word 'n deeglike literatuurstudie van die onderskeie persoonlikheidskenmerke aan die 

hand van 'n vooraf bepaalde struktuur aangebied. Daar word oak gepoog om die 

sentrale betekenismomente van die konstrukte op 'n logies-sistematiese wyse te orden 

en te identifiseer (Mouton & Marais, 1990). Op grand van die voorafgaande word die 

onderliggende dimensies of samehang van betekenis op logies-korrekte wyse 

eksplisiet gemaak (Mouton, & Marais, 1990). Aangesien argivale bronne hulself nie 

maklik tot beheer leen nie, is die bronne se lae reaktiwiteit 'n wyse waarop 

betroubaarheid verhoog kan word. Daar word dus in hierdie navorsing gepoog om 

resente argivale bronne te selekteer. Betroubaarheid word verder verseker deur die 

konsekwente navolging van die beplande navorsingsproses en daar sal ook na 

soortgelyke navorsing verwys word. 

1.7.3 Fase 2: Empiriese ondersoek 

Hierdie fase bestaan uit tien stappe, naamlik die volgende: 

Stap 1. 

Stap 2. 

Stap 3. 

Stap 4. 

Die omskrywing van die populasie en die samestelling van die steekproef 

Die keuse, samestelling en motivering van die metingsbattery 

Die versorging van die metingsbattery 

Die administrasie van die metingsbattery 



20 

Stap 5. Die statistiese verwerking van data en hipoteseformulering 

Stap 6. Die rapportering, bespreking en integrasie van die navorsingsbevindinge 

Stap 7. Die formulering van gevolgtrekkings 

Stap 8. Die formulering van die tekortkominge van die navorsing 

Stap 9. Die formulering van aanbevelings 

Stap10. Die integrasie van die navorsing 

1. 7 .4 Geldigheid en betroubaarheid van die empiriese ondersoek 

Geldigheid word in hierdie fase verseker deur gebruik te maak van geldige 

meetinstrumente. In die bespreking van die meetinstrumente sal die geldigheidsdata, 

waar beskikbaar, gerapporteer word. Die ingesamelde data sal in ooreenstemming met 

die teoretiese raamwerk ontleed word. Die inferensiele geldigheid sal ook verseker 

word deur alternatiewe konklusies vir data weer te gee en aan te toon waarom 'n 

bepaalde konklusie geselekteer word (Mouton & Marais, 1990). Die steekproefseleksie 

wat die totale populasie verteenwoordig het, behoort die geldigheid van die empiriese 

ondersoek te verhoog. Kontekseffekte sal ook bespreek word. Die betroubaarheid van 

die navorsing sal verhoog word deur betroubaarheid as kriterium by die seleksie van 

meetinstrumente te gebruik. 

1.8 HOOFSTUKINDELING 

Die hoofstukke in hierdie navorsing word soos volg aangebied: 

Hoofstuk 2: Evaluering van salutogenese as nuwe paradigma in gesondheid-

sielkunde 

Hoofstuk 3: Analise van ge'ldentifiseerde salutogeniese persoonlikheidskenmerke 

Hoofstuk 4: Bepalende persoonlikheidskenmerke en teoretiese integrasie 

Hoofstuk 5: Empiriese ondersoek 

Hoofstuk 6: Resultate en interpretasie van data 

Hoofstuk 7: Gevolgtrekkings, tekortkominge en aanbevelings 
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EVALUERING VAN SALUTOGENESE AS NUWE PARADIGMA 

IN GESONDHEIDSIELKUNDE 

In hierdie hoofstuk word salutogenese as nuwe paradigma in gesondheidsielkunde 

krities aan die hand van Kuhn (1970) se wetenskapsbeskouing geevalueer. Eerstens 

gaan daar op Kuhn se wetenskapsbeskouing en meer spesifiek die sikliese aard van 

wetenskapsbeoefening gefokus word. Daar sal ook op Kuhn se paradigmabegrip 

gekonsentreer word. Verder sal die totstandkoming van patogenese as paradigma 

beskryf word. Patogenese sal ook teen die agtergrond van Kuhn se siening van sikliese 

wetenskapsbeoefening geskets word ten einde anomaliee en krisisse te identifiseer. 

Die totstandkoming en aanspraak van salutogenese as nuwe paradigma sal daarna 

bespreek word. Die paradigmakomponente van sowel salutogenese as patogenese sal 

ook vergelyk word om einde te bepaal of salutogenese in s6 'n mate van patogenese 

verskil, dat dit as 'n nuwe paradigma beskou kan word. 

2.1 MOTIVERING VAN KUHN SE WETENSKAPSFILOSOFIE AS RAAMWERK 

VIR EVALUASIE 

Dit is onteenseglik waar dat Kuhn (1970) se wetenskapsfilosofie 'n duidelike impak op 

die geesteswetenskappe uitgeoefen het (Cohen, 1985; Gutting, 1980; Hacking, 1981; 

Margolis, 1993). Dit is veral die begrip 'paradigma' en die teorie onderliggend aan 

paradigmas, soos deur Kuhn gedefinieer, wat binne die geesteswetenskappe gebruik 

word (Mouton & Marais, 1990). Kuhn se wetenskapsbeskouing word veral in die 

geesteswetenskappe gebruik om nuwe paradigmas te identifiseer en ook om die 

grense van bestaande paradigmas te beskryf (Newton-Smith, 1981; Richards, 1983). 

Dit was daarom voor die hand liggend dat Antonovsky (1979) en ook Strumpher (1990), 

Kuhn se wetenskapsfilosofie as vertrekpunt sou gebruik om salutogenese as nuwe 

paradigma bekend te stel. 

Aangesien Kuhn (1970) 'n bepaalde sosiologiese perspektief van wetenskaps

beskouing handhaaf wat in vele opsigte van ander filosofiee verskil, is dit nie geldig om 
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die aanspraak van salutogenese vanuit 'n ander raamwerk te evalueer nie. Daar is dus 

besluit om salutogenese as paradigma aan die hand van Kuhn (1970) se wetenskaps

beskouing in die algemeen en paradigmabegrip in die besonder, te evalueer. 

2.2 KUHN SE WETENSKAPSFILOSOFIE 

In Kuhn se Structure of Scientific Revolutions wat in 1962 vir die eerste keer verskyn 

het, word die waarneming gemaak dat die wetenskaplike se siening van wetenskap sal 

verander, indien die geskiedenis van wetenskap bestudeer word. Deur historiese 

analise kan daar gepoog word om aan te toon dat wetenskap primer 'n sosiale aktiwiteit 

is en dat die sosiologiese dimensie van wetenskap 'n direkte invloed op die 

wetenskapsbeoefening as sodanig uitoefen (Kuhn 1970). 

2.2.1 Die wetenskaplike gemeenskap 

Kuhn se wetenskapsbeskouing fokus op navorsingsgemeenskappe eerder as 

individuele wetenskaplikes (Kuhn, 1970; Richards, 1983; Shapere, 1981 ). Hierdie 

navorsingsgemeenskappe word as 'n groep tydens hul studies ge·indoktrineer om op 

'n bepaalde wyse na die leefwereld en die wetenskap te kyk. Sodanige indoktrinasie 

val binne die grense van wat Kuhn (1970) as 'n paradigma definieer. Die bepaalde 

paradigmabegrip is een verduideliking van die term en word in hierdie sin gebruik om 

'n navorsingstradisie, 'n omvattende wyse van denke en optrede, 'n stel gedeelde 

metodes, standaarde en wyse van verklaring aan te dui. Kuhn (1970) is dus van 

mening dat 'n bepaalde paradigma die gestruktureerde geheel van 'n bepaalde 

wetenskap voorstel en dat dit die navorsing binne 'n spesifieke gemeenskap bepaal. 

Sodanig bepaalde paradigma speel so 'n belangrike rol in 'n navorsingsgemeenskap 

aangesien dit die totaliteit van agtergrondinligting, wette en teoriee behels wat aan 

voornemende wetenskaplikes geleer word asof dit die volle waarheid is. Die individuele 

wetenskaplike, ten einde toegang tot die navorsingsgemeenskap te verkry, word dus 

in werklikheid verplig om die paradigma aan te hang (Newton-Smith, 1981; Richards, 

1983). Die taak van die navorsingsgemeenskap is om die paradigma uit te bou, te 



23 

verfyn en probleme op te los. Hierdie tipe aktiwiteite word deur Kuhn (1970) as normale 

wetenskapsbeoefening beskou. 

2.2.2 Fases van wetenskapsbeoefening 

Kuhn (1970) is van mening dat historiese analise aantoon dat die positivistiese siening 

van wetenskaplike verandering te kort skiet en gaan van die standpunt uit dat 

wetenskap in sekere fases geskied. 

2. 2. 2. 1 Preparadigmatiese periode 

In Kuhn ( 1970) se analise van die geskiedenis van die natuurwetenskap word 

aangetoon dat daar telkens sekere teoriee ge·1dentifiseer is wat as die oorsprong van 

'n spesifieke wetenskap of dissipline beskou kan word. Aanvanklik is daar verskeie 

teoriee of modelle wat aanvaar word en is daar nie konsensus in die navorsings

gemeenskap rakende wat die beste teorie of model is nie. Gedurende hierdie fase is 

daar verskeie teoriee en modelle wat kompeteer ten einde aanvaarding binne die 

navorsingsgemeenskap te verkry (Kuhn, 1970). Dit word gesien as die 

preparadigmatiese periode. Daar word algemeen aanvaar dat die geesteswetenskappe 

nog in 'n preparadigmatiese fase verkeer aangesien daar nie ooreenstemming is dat 

'n spesifieke teorie die beste is nie (Bernstein, 1976; Mouton & Marais, 1990). 

· 2. 2. 2. 2 Normale wetenskap 

Wanneer 'n bepaalde teorie beter daartoe in staat is om empiriese probleme op te los, 

word sodanige teorie alom aanvaar en word die fase van normale wetenskaps

beoefening betree (Kuhn, 1970). Die aanvaarding van 'n spesifieke teorie stel 

navorsers in staat om minder te fokus op metafisiese en filosofiese vrae en navorsing 

te rig op die oplossing van verskeie problematiese kwessies binne die bepaalde teorie. 

Normale wetenskapsbeoefening het met ander woorde ten doel om die verklarings

potensiaal van die teorie te verhoog, dit te artikuleer en die oorblywende 
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teenstrydighede op te klaar (Kuhn, 1970). Dit is dus navorsing wat gebaseer word op 

spesifieke navorsingsprestasies wat deur 'n bepaalde navorsingsgemeenskap aanvaar 

word (Mouton & Marais, 1990). Die dominante aanvaarde model of teorie word as 'n 

paradigma gesien en dien voortaan as 'n model vir navorsing. 

In hierdie tydperk stem die navorsingsgemeenskap saam oor die teoretiese aannames, 

sowel as oor die probleme wat binne die paradigma opgelos moet word (Newton-Smith, 

1981 ). Die hoe mate van ooreenstemming gedurende hierdie fase is 'n teken van 'n 

volwasse navorsingsgemeenskap, maar dit lei ook tot rigiditeit in denke (Richards, 

1983). Die gekose paradigma is gedurende hierdie fase immuun teen falsifikasie 

(Putnam, 1981 ). Popper ( 1981) beklemtoon die waarde van falsifikasie en sien dit as 

die taak van elke wetenskaplike. Kuhn (1970) se siening dat paradigmas feitlik immuun 

teen falsifikasie is, is dus teenstrydig met die Popperiaanse siening van wetenskap 

(Putnam, 1981; Richards, 1983). Gedurende die fase van normale wetenskaps

beoefening is die vooruitgang van die wetenskap dus gelee in die verheldering van die 

paradigma en word dit as kumulatiewe vooruitgang gedefinieer (Kuhn, 1970). Na 

aanleiding van kritiek verhelder Kuhn (1970) die siening en later is hy van mening dat 

die periode van normale wetenskapsbeoefening wel gekenmerk word deur vele 'klein' 

revolusies waartydens die teorie of paradigma aangepas word om anomaliee op te los 

(Kuhn, 1970). Waar dit duidelik is dat die bepaalde navorsingsgemeenskap tydens 

normale wetenskapsbeoefening 'n gesofistikeerde beskermende houding openbaar 

waarbinne navorsing plaasvind, is dit vreemd dat paradigmaveranderings wel kan 

voorkom. Die paradigma-aanpassings is egter nie omvangryk nie en kan deur die 

betrokke navorsingsgemeenskap aanvaar word, aangesien die paradigma nie in sy 

totaliteit verwerp hoef te word nie. 

2. 2. 2. 3 Anomalie en krisis 

Kuhn (1970) gaan van die veronderstelling uit dat die geskiedenis van navorsing 

aandui dat daar wel revolusionere paradigmaverskuiwings kan plaasvind. Die 

navorsing wat binne normale wetenskapsbeoefening gedoen word, verkry dikwels 
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onverwagte resultate. Navorsers poog dan om die nuwe inligting in terme van die 

dominante teorie of paradigma te verklaar en die nuwe inligting met die bestaande 

teorie te integreer (Kuhn, 1970; Mouton & Marais, 1990; Newton-Smith, 1981 ). Indian 

dit suksesvol is, gaan normale wetenskapsbeoefening weer voort. 

lndien die bestaande teoriee en modelle egter nie die probleme kan oplos nie, ontstaan 

'n anomalie en word die navorsingsgemeenskap bewus van die beperkende karakter 

van die dominante paradigma (Newton-Smith, 1981 ). 'n Krisisfase word betree. Ten tye 

van die krisisfase in wetenskapsbeoefening begin die navorsingsgemeenskap om die 

dominants paradigma af te kraak en word die reels van wetenskapsbeoefening tydelik 

verslap ten einde die problems op te los. Gedurende die krisisfase is daar nie dieselfde 

mate van konsensus nie en 'n poging word aangewend om die gemeenskap weer te 

orden ten einde 'n nuwe raamwerk vir besluitneming daar te stel (Kuhn 1970; Newton

Smith, 1981; Putnam, 1981 ). Hierdie siening van Kuhn is teenstrydig met die 

Popperiaanse siening dat alle navorsing noodwendig teorietoetsend is. 'n Nuwe 

paradigma of stel teoriee word dan gesoek ten einde die probleme op te los. 

2. 2. 2. 4 Seleksie van 'n alternatiewe paradigma 

Die krisisfase stem ooreen met die preparadigmatiese fase behalwe dat daar minder 

skole kompeteer en die verskille tussen die teoriee en skole meer spesifiek en 

gespesialiseerd is (Mouton & Marais, 1990). Alternatiewe teoriee en modelle word 

ondersoek en nagevors tot 'n nuwe paradigma waarmee bestaande probleme opgelos 

kan word, deur die navorsingsgemeenskap gekies word. Hierdie aanspraak van Kuhn 

huldig 'n definitiewe sosiologiese perspektief waar dit gestel word dat die tegnieke van 

oortuigende redenering binne die navorsingsgemeenskap 'n belangrike rol speel 

(Kuhn, 1970; Newton-Smith, 1981 ). In hierdie opsig verskil die siening van Kuhn weer 

eens van die Popperiaanse siening waar dit gestel word, dat 'n teorie slegs aanvaar 

word wanneer dit streng toetse suksesvol deurstaan het. Kuhn beklemtoon dus die 

sosiologiese aspekte en die navorsingsgemeenskap wat die seleksie van die nuwe 

paradigma moet doen. 
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Dit word voorts gestel dat die nuwe paradigma dikwels nie vergelykbaar is met die 

paradigma wat omvergewerp is nie, aangesien die aannames drasties verskil (Kuhn, 

1970). Die oorgang van een paradigma na 'n ander word dus gesien as 'n 

gestaltverskuiwing, eerder as 'n reelgebonde ondersoek wat eindig in die uitspraak dat 

een paradigma beter is as die vorige. Hierdie aspek van Kuhn (1970) se teorie het 

ernstige kritiek uitgelok as gevolg van die klem wat geplaas is op oorreding en die aard 

van die navorsingsgemeenskap. Daar is kritiek uitgespreek teen die feit dat Kuhn se 

siening nie op die epistemiese kwaliteit van paradigmas fokus nie en dat die proses 

van paradigmaverandering in 'n groot mate nie logies en wetenskaplik verantwoordbaar 

is nie (Margolis, 1993; Newton-Smith, 1981; Shapere, 1981 ). Putnam (1981) stel dat 

Kuhn se teorie oor paradigmaverandering radikaal subjektivisties is, aangesien daar 

veronderstel word dat data nie die superioriteit van een paradigma bo 'n ander kan 

bewys nie, as gevolg van die feit dat alle data reeds deur die bril van 'n bepaalde 

paradigma beskou word. 

Kuhn verfyn later die standpunt dat 'n seleksie van 'n nuwe paradigma altyd 'n revolusie 

in die betrokke wetenskap of dissipline verteenwoordig (Kuhn, 1970). Hy is van mening 

dat daar grade van verskuiwing mag wees. Daar kan nie 'n skerp grens tussen die 

normale evolusie van wetenskap en revolusionere veranderings getrek word nie. Selfs 

indien 'n navorsingsgemeenskap met verwagte resultate gekonfronteer word, mag daar 

moontlik 'n aspek van sodanige resultate wees wat onverwags is en wat 'n aanpassing 

van die dominante paradigma vereis (Margolis, 1993). Hierdie aspek is veral belangrik 

in die geesteswetenskappe waar die term 'paradigma' meer metafories toegepas word 

en akkumulatiewe wetenskaplike progressie meer opvallend is as revolusionere 

paradigmaverskuiwings. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die seleksie van 'n nuwe paradigma berus op die 

identifisering van nuwe paradigmas en die oortuiging van die navorsingsgemeenskap 

dat die nuwe paradigma wel beter in staat is om die onoplosbare probleme van die ou 

paradigma te oorbrug. Dit is veral in die geesteswetenskappe belangrik waar daar 

dikwels nie aan die Popperiaanse eis van falsifiseerbaarheid voldoen kan word nie, 
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weens die eiesoortige epistemiese karakter van die geesteswetenskappe. Die sosiale 

'onlogiese' aanvaarding deur die navorsingsgemeenskap is dus van primere belang. 

Die paradigmaverskuiwings wat in die geesteswetenskappe aanvaar word, is dikwels 

minder uitgesproke as die in die natuurwetenskappe waar die eis van falsifikasie van 

uiterste belang is en dikwels haalbaar is. Minder drastiese paradigmaverskuiwings in 

die geesteswetenskappe dra dikwels by tot akkumulatiewe dissiplinere progressie 

(Eckberg & Hill, 1980). Die seleksie van 'n nuwe paradigma in die geesteswetenskappe 

sal dus selde aan Kuhn se maatstaf van onvergelykbaarheid kan voldoen (Kuhn, 1970; 

Putnam, 1981 ). 

2.2.3 Kuhn se paradigmabegrip 

'n Paradigma is aanvanklik deur Kuhn (1970) gesien as 'n stel gelowe wat so 

fundamenteel is dat dit immuun teen empiriese validering is. Kuhn (1970) het die 

konsep 'paradigma' eers op twee-en-twintig maniere gedefinieer en dit het tot kritiek en 

verwarring gelei (Eckberg & Hill, 1980; Masterman, 1970). 

Kuhn het later die begrip verfyn en aanvaar dat die term 'paradigma' in werklikheid 

twee verskillende betekenisse het. Eerstens is dit 'n sosiologiese term waarvolgens dit 

gedefinieer word as " ... the entire constellation of beliefs, values, techniques, and so on 

shared by the members of a given community'' (Kuhn, 1970:175). Later noem Kuhn 

hierdie paradigmabegrip 'n dissiplinere matriks. Die dissiplinere matriks word 

saamgestel uit vier komponente, naamlik simboliese veralgemenings, metafisiese 

aannames, waarde wat aan spesifieke teoriee geheg word en konkrete probleem

oplossings (Kuhn, 1970; Musgrave, 1980). 

'n Tweede konnotasie is dat dit een tipe element in die konstellasie is, naamlik die 

konkrete probleemoplossings wat, as model of voorbeeld, eksplisiete reels as basis vir 

die oplossing van die wesenlike probleme van normale wetenskapsbeoefening vervang 

(Kuhn, 1970, p 175). Kuhn stel dat hierdie definisie van 'n paradigma die dieper 

filosofiese een is en noem dit 'exemplars' eerder as 'n paradigma. In wese beteken dit 



28 

dat studente in 'n spesifieke veld van studie in voorgeskrewe boeke met probleem

oplossingsituasies gekonfronteer word. Die aanvaarde paradigma skryf 'n spesifieke 

probleemoplossing voor en die student raak later vaardig om die paradigma te gebruik 

om soortgelyke probleme op te los. Tydens hierdie proses leer die student ook om die 

leefwereld in terme van die paradigma te evalueer en te benader (Musgrave, 1980). 

Die funksie van 'n paradigma is om 'n wetenskaplike toe te laat om op 'n konkrete wyse 

na die relevante materiaal te kyk en sodoende probleemoplossing te bevorder (Eckberg 

& Hill, 1980). Dit stel dus die navorser in staat om na die onbekende in terme van die 

bekende te kyk en sodoende berekeninge rakende die onbekende te maak - induktiewe 

afleidings kan direk van die bekende na die onbekende gemaak word. Barnes, Bloor 

en Henry (1996) stel dat (exemplars) die kleinste eenheid in wetenskaplike navorsing 

is. Dit is vorige navorsingsuksesse wat dus as boustene vir toekomstige epistemiese 

waarhede gebruik word. 

Uit bogenoemde blyk dit dat Kuhn (1970) die term gebruik om te verduidelik dat 'n 

paradigma iets is wat deur die lede van 'n spesifieke navorsingsgemeenskap gedeel 

word wat diepte in kommunikasie en grater ooreenstemming in oordeel tot gevolg het. 

Die term dui daarop dat dit meer as 'n teorie of 'n stel teoriee en modelle is. Masterman 

(1970) poog om van die verwarring rakende die paradigmakonsep op te los deur te 

verduidelik dat 'n paradigma 'n konkrete prentjie van iets voorstel wat analogies gebruik 

word om 'n ander konkrete iets te beskryf. 

Alhoewel Kuhn (1970) se paradigmabegrip op die natuurwetenskappe gegrond is, het 

dit 'n groat invloed op die geesteswetenskappe uitgeoefen. Studies is onderneem om 

paradigmas in die geesteswetenskappe te identifiseer en te bespreek deur die natuur

en geesteswetenskappe te vergelyk (Mouton & Marais, 1990). Dikwels is die 

gevolgtrekking gemaak dat die geesteswetenskappe nog in 'n preparadigmatiese fase 

verkeer, aangesien daar nie 'n enkele dominante paradigma is nie. Mouton en Marais 

(1990) kritiseer hierdie gevolgtrekking, aangesien die paradigmabegrip in sodanige 

studies buite konteks gebruik word en beveel aan dat 'paradigma' in 'n meer 

metaforiese sin in die geesteswetenskappe gebruik moet word. Aangesien die 
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geesteswetenskappe nog in 'n preparadigmatiese fase verkeer, is dit moeilik om 

spesifieke teoriee te beoordeel asof dit 'n paradigma verteenwoordig. 

Die vlakke van 'n paradigma is verbandhoudend. Die grater struktuur (die metafisiese 

paradigma) vervul die funksie van 'n kapsule waarbinne die meer beperkende, of 

hoerorde-strukture ontwikkel. 'n Spesifieke dissiplinere matriks ontwikkel binne 'n 

bepaalde studieveld met bepaalde navorsingsdoelwitte. Die paradigma as 'exemplar' 

is selfs meer beperkend aangesien dit weer op spesifieke vakgerigte vooronderstellings 

berus (Eckberg & Hill, 1980). 

2. 2. 3. 1 Komponente van 'n paradigma 

Kuhn (1970) onderskei tussen die volgende komponente van 'n paradigma: 

Simboliese veralgemenings 

Die term word gebruik om veralgemenings wat logies is, uit te druk (Eckberg & Hill, 

1980; Kuhn, 1970). Sodanige veralgemenings is wetmatighede wat dikwels in formules 

uitgedruk word en word deur al die lede van die navorsingsgemeenskap gedeel. 

Navorsers binne 'n paradigma verbind hulle tot 'n bepaalde teorie, wet of stel teoriee 

(Mouton & Marais, 1990). Simboliese veralgemenings word ook eerder as sketse van 

wetmatighede in plaas van werklike wetmatighede gesien, aangesien uiteenlopende 

wette kan volg wanneer dit in verskillende situasies toegepas word (Musgrave, 1980). 

Metafisiese stellings 

Hierdie term dui 'n verbondenheid aan spesifieke modelle en op grand daarvan stel dit 

die groep in staat om metafore te identifiseer en te gebruik. Metafisiese stellings van 

hierdie aard bepaal voorts watter probleme aangespreek moet word en die wyse 

waarop dit gedoen moet word. Sodanige metafisiese aannames verwys na sowel die 

navorsingsobjek as na hoe dit nagevors moet word (Mouton & Marais, 1990; Musgrave, 

1980). 
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Waardes 

Die gemeenskaplike waardes is die paradigmakomponent wat veral deur alle lede 

gedeel word, en in krisistye op die voorgrond tree (Kuhn, 1970). 'n Voorbeeld van 

sodanige waardes is die eise wat aan voorspelling geheg word. Alhoewel waardes 

gedeel word, kan dit verskillend deur lede van dieselfde navorsingsgemeenskap 

toegepas word. Hierdie waardes kan egter ook gedeel word deur wetenskaplikes van 

verskillende dissiplinere matrikse (Musgrave, 1980). Navorsers verbind hul ook tot 'n 

bepaalde metodologie en die navorsingstegnieke wat deur die paradigma voorgeskryf 

word (Mouton & Marais, 1990). 

Paradigmas as gedeelde voorbeelde ('Exemplars') 

In hierdie sin gebruik Kuhn (1970) die term om aan te dui dat lede van 'n navorsings

gemeenskap dieselfde basiese onderbou in 'n spesifieke dissipline ontvang. Deur 

betrokke te raak in navorsing begin hul om op dieselfde wyse na stimuli te kyk en op 

grand van vorige leer betekenis daaraan te heg. Hierdie gedeelde voorbeelde en wyse 

van persepsie lei tot gemeenskaplike implisiete kennis en intu"isie (Kuhn, 1970). 

Voorbeelde van paradigmas wat dikwels in die geesteswetenskappe gebruik word, is 

positivisme, fenomenologie, kritiese teorie, kritiese rasionalisme en wetenskaplike 

rasionalisme (Mouton & Marais, 1990). Hierdie aspek van 'n paradigma is oak die 

basiese eenheid wat gebruik word om die probleem op te las en speel dus 'n belangrike 

rol in die beoefening van die wetenskap deur die navorsingsgemeenskap (Musgrave, 

1980). 

2. 2. 3. 2 Funksies van 'n paradigma 

As die sikliese aard van wetenskapsbeoefening van nader beskou word, blyk dit dat 'n 

paradigma ten doel het om navorsing te rig. Die funksies van navorsing binne 'n 

spesifieke paradigma is om tersaaklike feite te bepaal, die feite met die teorie te 

verbind en die teorie te artikuleer. Dit bring dus mee dat 'n paradigma 'n seleksie-
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funksie vervul deurdat dit relevante navorsingsvrae identifiseer. Die paradigma bepaal 

ook watter navorsingstegnieke gevolg gaan word ten einde die vrae te beantwoord. In 

hierdie proses word aandag ook gegee aan die verfyning van die teoriee wat binne die 

paradigma gestel word (Kuhn, 1970; Mouton & Marais, 1990; Strumpher, 1990). 

Hiermee is die bespreking van Kuhn se wetenskapsbeskouing en paradigmabegrip 

afgehandel. 

2.3 GESONDHEIDSIELKUNDE 

Die oorsprong, wetenskaplike gemeenskap en paradigma-aard van gesondheid

sielkunde word vervolgens bespreek. 

2.3.1 Historiese oorsig 

Reeds in die vroegste mediese geskrifte is daar aangeneem dat sekere dimensies van 

persoonlikheid fisiese gesondheid kan be"invloed (McMahon, 1976). Die Griekse 

filosofie wat die vroegste medici in die Hippokratiese tradisie be"invloed het, het interne 

balans as ideale staat voorgehou. Die invloed van die psige op die soma is dus van die 

vroegste tye binne die mediese wetenskap aanvaar. 

Met die uitvinding van sulfa-medikasie in die dertiger jare en penisillien vroeg in die 

jare veertig het die fokus binne die mediese wetenskap verskuif (McMahon, 1976). Die 

klem was nie langer op balans nie, maar op die patogeen wat 'n spesifieke siekte 

veroorsaak en wat deur die regte antibiotika genees kon word. Dit kan gesien word as 

die oorsprong van die patogeniese paradigma. 

Freud het as deel van sy werk as medikus psigodinamiese tegnieke gebruik om 

histeriese toestande te · genees. Hy het van die veronderstelling uitgegaan dat 

onderdrukte emosionele inhoude tot siekte aanleiding kan gee. Dit kan gesien word as 

die totstandkoming van gesondheidsielkunde (Feuerstein, 1986; Friedman, 1991 ). 
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Gedurende die periode waarin die patogeniese paradigma in die mediese wetenskap 

uitgebrei het, het die veld van die psigosomatiek in die sielkunde ontwikkel. Die 

hipotese dat spesifieke persoonlikheidseienskappe kousaal verband hou met siekte, 

is in detail in die psigoanalitiese benadering tot psigosomatiek uitgebrei. Hierdie insigte 

het die invloed van die psige op die soma beklemtoon, 'n benadering wat vinnig 

uitgebrei het, maar gediskrediteer is as gevolg van oordrewe aannames wat nie 

empiries verantwoordbaar was nie (Friedman, 1990; Smith & Williams, 1992). 

Binne veertig jaar het die mediese wetenskap so snel gevorder dat aansteeklike siektes 

in die meeste gevalle nie meer lewensbedreigend was nie. Die sukses wat interne 

geneeskunde met die hulp van gevorderde tegniese en biomediese kennis beleef het, 

het die patogeniese paradigma versterk en uitgebou, wat weer spesialisasie tot gevolg 

gehad het (Friedman, 1991 ). Gedurende hierdie fase is die invloed van psigologie op 

siekte merendeels ontken. 

Die vooruitgang van die patogeniese paradigma is egter gekortwiek deur die besef dat 

alle pasiente nie dieselfde reageer nie en die grootste gesondheidsbedreiging nie meer 

gelee is in aansteeklike siektes nie, maar in chroniese toestande soos hartvatsiektes, 

diabetis melitus, asma, artritis, kanker en niersiektes (Matarazzo, 1982). Die eng 

siening van die tradisionele mediese model waarin daar gepoog word om 'n spesifieke 

patogeen op te spoor en te behandel, is nie toepaslik op moderne mediese uitdagings 

nie. In terme van Kuhn (1970) se wetenskapsbeskouing is dit duidelik dat die 

patogeniese paradigma met die toename in chroniese siektetoestande voor 'n krisis te 

staan gekom het. Die paradigma wat enkelvoudige kousale verbande tussen patogene 

en siektetoestande veronderstel het, kon nie langer aan die vereistes voldoen nie. 

Hierdie anomaliee het weer die deur vir sielkunde geopen om 'n bydrae tot kennis oor 

gesondheid te lewer. 

Die belangstelling in navorsing rakende tipe A-persoonlikheid (Friedman, 1991) en die 

invloed van persoonlikheid op siekte, het 'n nuwe era in die veld van gesondheid 

ingelei. Navorsing oor die invloed van persoonlikheid op gesondheid het toegeneem 
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en soveel momentum gekry, dat dit gelei het tot die totstandkoming van 'n divisie vir 

gesondheidsielkunde in die American Psychological Association in 1978. Matarazzo 

(1980), veral, het heelwat bygedra tot die definisie en afbakening van die die nuwe 

studieveld in die sielkunde. 

2.3.2 Die veld van gesondheidsielkunde 

Matarazzo (1980) definieer gesondheidsielkunde as " ... the aggregate of the specific 

educational, scientific, and professional contributions of the discipline of psychology to 

the promotion and maintenance of health, the prevention and treatment of illness, and 

the identification of etiologic and diagnostic correlates of health, illness and dysfunction" 

(1980:815). Daar word verder onderskei tussen 'behavioural medicine' wat fokus op 

siekte en wanfunksionering en 'behavioural health' wat fokus op die instandhouding van 

gesondheid en die voorkoming van siektes en wanfunksionering in 'n gesonde persoon 

(Matarazzo, 1980). Dit blyk dat gesondheidsielkunde 'n oorkoepelende term is wat 

gedragsgeneeskunde en gedragsgesondheid insluit. Die fokus van sielkunde in die 

interdissiplinere veld van gesondheidsielkunde is daarom 6f op siekte en die genesing 

daarvan, 6f op die instandhouding van gesondheid. Die eerste beskouing is sterk in die 

patogeniese paradigma gegrond waar daar van die veronderstelling af uitgegaan word 

dat sekere patogene siekte veroorsaak en die doel van navorsing is om die patogene 

te identifiseer en te elimineer. Gedragsgesondheid as afdeling van gesondheid

sielkunde is oenskynlik in 'n mindere mate in die patogenese as paradigma gegrond, 

aangesien die klem op die instandhouding van gesondheid is. 

Die resente belangstelling in persoonlikheid en siekte fokus dus op drie aspekte. Die 

eerste en mees prominente fokus is die moontlike effek van persoonlikheidskenmerke 

op die ontwikkeling en gang van siekte. Binne hierdie raamwerk word gepoog om die 

meganismes waardeur sekere persoonlikheidskenmerke siekte veroorsaak, te 

identifiseer (Smith & Williams, 1992). Volgens Matarazzo (1980) se definiering val dit 

binne die kader van gedragsmedisyne en binne die gesondheidsielkunde. Volgens 

hierdie benadering word gehipotetiseer dat sekere persoonlikheidskenmerke op 
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verskillende wyses die frekwensie, duur en intensiteit van die fisiologiese respons op 

stres be·invloed wat 'n invloed op die ontwikkeling van siekte uitoefen (Adler & 

Matthews, 1994). 

Die tweede area van studie fokus op die mate waarin sekere persoonlikheidskenmerke 

verband hou met spesifieke gedrag wat weer 'n invloed op gesondheid uitoefen. Die 

verband tussen persoonlikheidseienskappe en lewenstyl word veral ondersoek (Smith 

& Williams, 1992). Hierdie area van studie val binne gedragsgesondheid en daar word 

gepoog om lewenstylveranderings te bevorder. 

Die derde area van studie fokus op sekere persoonlikheidseienskappe wat moontlik die 

impak van akute mediese toestande kan temper (Adler & Matthews, 1994; Smith & 

Williams, 1992). Dit hang saam met die bestudering van die siekterol en individuele 

reaksies op traumatiese mediese ingrepe. 

Die definiering van salutogenese as nuwe paradigma binne gesondheidsielkunde val 

binne die kader van die eerste veld van studie, naamlik die invloed van spesifieke 

persoonlikheidskenmerke op die ontwikkeling van siekte. Hierdie area van die 

gesondheidsielkunde sal in meer detail bespreek word ten einde aan te dui hoe 

patogenese as paradigma binne die veld gefunksioneer het en hoe salutogenese in die 

veld tot stand gekom het. Dit blyk uit die voorafgaande dat ontwikkeling binne die veld 

van gesondheid weer eens genoegsame ruimte vir psigologie geskep het om 'n bydrae 

te lewer. 

2.4 OORSIG OOR STRES, STRESHANTERING EN DIE INVLOED VAN 

PERSOONLIKHEID OP STRESHANTERING EN GESONDHEID BINNE 

KUHN SE RAAMWERK VAN SIKLIESE WETENSKAPSBEOEFENING 

Daar is reeds aangetoon dat die patogeniese paradigma binne die mediese wetenskap 

na aanleiding van die effektiwiteit van antibiotika ontwikkel en uitgebrei het. Daar sal 

dus vervolgens gekyk word na die rol van die patogeniese paradigma in navorsing 
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rakende die invloed van persoonlikheidskenmerke op siekte binne Kuhn se 

wetenskapsbeskouing. Die patogeniese paradigma kan gedefinieer word as die fokus 

op hoekom individue siek word en hoekom hulle spesifieke siektes ontwikkel 

(Strumpher, 1990). Binne die tradisionele patogeniese paradigma word siekte gesien 

as die resultaat nadat 'n patogeen 'n spesifieke orgaan of liggaamstelsel aangetas het 

(Friedman, 1990). Die definiering van patogenese as 'n paradigma moet teen die 

agtergrond van die paradigmabegrip in die geesteswetenskappe geevalueer word 

aangesien dit in 'n metaforiese sin gebruik word en nie aan al die vereistes van Kuhn 

(1970) se definisie voldoen nie. 

2.4.1 Die patogeniese paradigma 

Die konsep van homeostase is in die moderne mediese wetenskap bekend gestel deur 

Cannon (1932) wat aangedui het dat 'n toename in stres verhoogde vlakke van 

bloedsuiker, afskeiding van adrenaline (epinefrine), verhoging van pols en asemhaling 

tot gevolg het. Hy beskryf dit as die veg- of vlugreaksie. Hierdie verhoogde simpatiese 

aktiwiteit word gevolg deur aktivering van die parasimpatiese stelsel ten einde weer 

interne balans, of homeostase te bewerkstellig. Daar word van die veronderstelling 

uitgegaan dat homeostase en interne balans die natuurlike staat van die organisme is 

en dat dit redelik konstant gehou word deur die regulering van interne prosesse. 

Selye (1980), wat dikwels die pionier van stresnavorsing genoem word, het op hierdie 

werk voortgebou en aangetoon dat verhoogde aktiwiteit van die simpatiese stelsel die 

liggaam se reaksie op enige eksterne stressor is. Stres word deur horn gedefinieer as 

die liggaam se algemene aanpassingsreaksie op enige eksterne stimulus (Selye, 

1980). Met behulp van die algemene aanpassingsindroom het hy aangetoon hoe die 

liggaam op eksterne stressors reageer en hoedat voortdurende simpatiese aktivering 

tot uitputting en orgaanverwering lei wat siekte tot gevolg het. Verder het hy van die 

veronderstelling uitgegaan dat, alhoewel die respons op 'n stressor relatief konstant is, 

die intensiteit van die respons varieer as 'n funksie van die intensiteit van die behoefte 

aan aanpassing (Selye, 1980). Hierdie werk van Selye het wye belangstelling ontlok 
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en vele navorsing is gedoen om stressors te identifiseer wat hierdie algemene 

aanpassingsindroom tot gevolg het. 

Dit blyk dat alhoewel die konsep 'interne balans' hier van belang is, die aanvanklike 

konseptualisering van stres binne die patogeniese paradigma gedoen is. Stressors of 

dan patogene, is vanselfsprekend as negatief gesien en daar is gepoog om soveel 

moontlik te identifiseer met die oog daarop om dit uit te skakel (Feuerstein, 1986). Die 

lewensgebeure-benadering in stresnavorsing poog om aan te toon in watter mate 

stresvolle gebeure 'n negatiewe invloed op algemene funksionering en gesondheid 

uitoefen (Dohrenwend & Dohrenwend, 197 4 ). Die beperkings van die patogeniese 

paradigma word deur hierdie gebeure uitgewys, aangesien dit blyk dat nie alle persone 

dieselfde op stimuli reageer nie en die mate van stres wat 'n stimulus inhou, nie 

noodwendig gekwantifiseer kan word nie (Chalmers, 1982). Dit was duidelik dat daar 

nie 'n simplistiese kousale verband tussen stressors/lewensgebeure en gesondheid is 

nie en die idiosinkratiese belewing van die individu moes in aanmerking geneem word. 

In terme van Kuhn (1970) se siening van wetenskapsbeoefening is dit duidelik dat 

stresnavorsing voor 'n anomalie te staan gekom het. Die patogeniese paradigma kon 

nie meer die navorsingsprobleme sinvol oplos nie. Die probleme kon dus alleen 

opgelos word indien daar 'n ruimte geskep kon word vir vernuwing van die paradigma 

of 'n revolusionere herkonseptualisering (Newton-Smith, 1981 ). 

Die transaksionele of interaksionele benadering tot stres beweeg al verder van die 

patogeniese paradigma. Volgens eersgenoemde benadering kan daar nie meer 

aanvaar word dat alle stres noodwendig 'n negatiewe effek op gesondheid uitoefen nie 

(Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984b). Die individu evalueer die stimuli in terme 

van die belangrikheid daarvan en die hulpbronne wat beskikbaar is en stres is slegs 

die gevolg van 'n diskrepans tussen die eise van die stressor en beskikbare 

hulpbronne. 

Die identifisering van die individu se belangrikheid in die stresproses binne die 

transaksionele benadering het dit moontlik gemaak dat die grense van die paradigma 
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in so 'n mate verskuif kon word, dat navorsingsprobleme weer sinvol opgelos kon word 

en wetenskapsbeoefening normaal kon voortgaan. Dit word dan vry algemeen aanvaar 

dat alle individue nie dieselfde op stimuli reageer nie, en dat sekere eienskappe van 

die individu, meestal persoonlikheidskenmerke, 'n bepalende rol in die stres/ 

siekteverhouding speel (Kilpatrick, Dubin & Marcotte, 197 4; Lazarus, 1966, Lazarus & 

Folkman, 1984b). 

Hierdie verskuiwing in die paradigma kan moontlik as 'n mini-revolusie gesien word, 

aangesien dit 'n ingrypende teoretiese aanpassing teweeggebring het. Die enkele 

fokus van die patogeniese paradigma is vervang deur 'n fokus op die idiosinkratiese 

individu as navorsingsobjek. Dit het ook meegebring dat die navorsingsmetodes 

aangepas moes word ten einde individuele verskille te kwantifiseer en in berekening 

te bring. Hierdie beklemtoning van die idiosinkratiese belewing van die individu kan as 

die beginpunt van die salutogeniese paradigma in gesondheidsielkunde beskou word 

(Antonovsky, 1993c). 

Aanvanklik is die navorsing oor die rol van persoonlikheid in stresreaksies streng binne 

die patogeniese paradigma gedoen. Dit was primer die gevolg van navorsing oor die 

tipe A-persoonlikheid en hartvatsiektes (Booth-Kewley & Friedman, 1987; Contrada & 

Krantz, 1988; Dembrowski, Weiss, Shields, Haynes & Feinleib, 1978; Holmes, 1983; 

Matthews, 1988). Die invloed van 'n verskeidenheid van persoonlikheidskenmerke soos 

depressie, angs en vyandigheid op spesifieke siektetoestande is nagevors en die 

patogeniese uitgangspunt dat hierdie kenmerke tot siekte bydra is gevolg. Die doel van 

die navorsing was om die spesifieke kenmerke te identifiseer en die impak daarvan te 

temper. Hierdie navorsing is dus in die patogeniese paradigma gedoen waar daar 

gepoog is om te bewys dat sekere persoonlikheidskenmerke patogene is. 

'n Meta-analise van sodanige navorsing toon aan dat die gemiddelde omvang van die 

verhouding tussen persoonlikheid en siekte ongeveer 0, 10 tot 0,25 is, gestel in terme 

van die korrelasiekoeffisient 'r' (Friedman, 1991 ). Dit is dus duidelik dat die 

patogeniese paradigma weer eens nie genoegsame verklaring kon bied nie en dat daar 
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nie 'n simplistiese kousale verband tussen persoonlikheidskenmerke en siekte is nie. 

Oak ten opsigte hiervan het die paradigma in 'n krisisstaat verkeer en dit moes of 

verbreed word of deur 'n alternatiewe paradigma vervang word. Die patogeniese 

paradigma het voor onoplosbare probleme te staan gekom weens die beperkende aard 

van die patogeniese siening dat siekte deur enkelvoudige oorsaaklikheid verklaar kan 

word. Die patogeniese paradigma se grense is dus verslap om alternatiewe sienswyses 

te akkommodeer in 'n paging om die probleme op te las (Kuhn, 1970; Mouton & Marais, 

1990). 

2.4.2 Wegbeweging van patogenese na salutogenese 

Wat betref die rol van persoonlikheid in die stres/siekteverhouding is daar wegbeweeg 

van die patogeniese siening dat sekere persoonlikheidskenmerke tot siekte kan lei, na 

'n siening van persoonlikheidskenmerke wat stresweerbaarheid kan verhoog. In hierdie 

verband is persoonlikheidsgehardheid (Kobasa, 1982b; Kobasa Maddi & Kahn, 1982), 

aangeleerde vindingrykheid (Rosenbaum, 1988) en selfdoeltreffendheid (Bandura, 

1982) ondersoek. Met hierdie drastiese verskuiwing is die fokus van navorsing verplaas 

van patogenese na 'n fokus op salutogenese. Die navorsingsvrae was dus nie langer 

watter persoonlikheidskenmerke siekte tot gevolg het nie, maar watter kenmerke 

gesondheid in stand kan hou en selfs verbeter. Hierdie persoonlikheidskenmerke is uit 

verskillende dissiplines en teoriee binne sielkunde gekonseptualiseer, maar 'n groat 

mate van ooreenstemming word tussen die konstrukte aangetref (Antonovsky, 1979; 

1987; 1992; Strumpher, 1990). Die navorsingsgemeenskap het \ dus 'n gestalt

verskuiwing gemaak en die navorsingsobjek en die wyse waarop dit nagevors het, 

verskil van die van patogenese. Dit is dus duidelik dat 'n nuwe beskouing in 

stresnavorsing na vore getree het en dat dit as 'n nuwe paradigma beskou kon word 

(Barnes et al., 1996; Eckberg & Hill, 1980; Musgrave, 1980). 

As die ontwikkeling en uitbreiding van die patogeniese paradigma van naderby beskou 

word, is dit duidelik dat die toepaslikheid van Kuhn (1970) se wetenskapsfilosofie binne 

die eiesoortige karakter van die geesteswetenskappe geevalueer moet word. Dit wil 
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voorkom asof die patogeniese paradigma telkens anomaliee opgelewer het, maar dat 

akkumulatiewe progressie steeds moontlik was deur menige kleiner revolusies wat 

telkens die grense van die patogeniese paradigma verskuif het. 

Hierdie verloop is in pas met paradigma-uitbreiding in die sosiale wetenskappe 

(Richards, 1983). Die kompleksiteit van die navorsingsobjek in die geestes

wetenskappe dwing die navorsingsgemeenskap om voortdurende paradigma

aanpassings te maak ten einde veralgemeenbaarheid te verhoog (Richards, 1983). Die 

magdom moderatorveranderlikes het telkens anomaliee geskep wat slegs deur 

herkonseptualiserings tot sinvolle probleemoplossings kon lei. Daar is reeds vroeer 

verwys na die feit dat Kuhn se aanspraak van onvergelykbaarheid tussen moontlike 

paradigmas nie vry algemeen in die geesteswetenskappe voorkom nie en dat die 

Popperiaanse aanspraak van falsifikasie voorafgegaan word deur die sosiologiese 

karakter van die navorsingsgemeenskap (Richards, 1983). 

Alhoewel die grense van die paradigma verbreed het, wil dit voorkom asof die 

bekendstelling van verskeie salutogeniese persoonlikheidskenmerke die begin van die 

salutogeniese paradigma was wat mettertyd die fokus van die navorsingsgemeenskap 

verskuif het. Die verskuiwing van 'n patogeniese fokus tot 'n salutogeniese fokus was 

nie 'n drastiese verskuiwing waarin die patogeniese paradigma glad nie meer die 

probleme kon oplos nie, maar eerder een waarin die beperkings van die patogeniese 

paradigma duidelik geword het en sodoende 'n gestaltverskuiwing teweeggebring het. 

Dit is in pas met Kuhn (1970) se wetenskapsbeskouing waarin daar van die 

veronderstelling uitgegaan word dat 'n alternatiewe paradigma beter in staat is om die 

probleme op te los en daarom aanspraak maak op die status van 'n paradigma (Kuhn, 

1970; Newton-Smith, 1981 ). 

2.5 DIE SALUTOGENIESE PARADIGMA 

Antonovsky (1979) het die term 'salutogenese' bekendgestel, wat verwys na die 

oorsprong van gesondheid. Volgens Antonovsky (1979) verteenwoordig die 
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salutogenese 'n radikaal ander benadering tot gesondheid en siekte. Hy is van mening 

dat daar nie alleen onoplosbare probleme in die patogeniese paradigma is nie, maar 

dat die metafisiese aannames van die patogeniese paradigma nie korrek is nie en dat 

die salutogenese as paradigma meer aandag moet verdien. 

2.5.1 Definiering van die salutogeniese paradigma 

In Antonovsky (1987) se definiering van die salutogeniese paradigma word van die 

veronderstelling uitgegaan dat die fundamentele oorsprong daarvan daarin le dat 

heterostasie en toenemende entropie die kerneienskappe van alle organismes is. 

Hierdie orientasie hou die volgende in: 

• die dichotome klassifikasie van die individu as siek of gesond verval en 

individue se gesondheidsstatus word op 'n kontinuum aangedui; 

• daar word op die totale individu gefokus en nie op 'n enkele aspek van siekte 

nie; 

• die kernvraag rakende siekte en gesondheid word gestel in terme van alle 

moontlike bydraende en modererende faktore; 

• stressors word as omnipotent beskou en neutraal in terme van gevolge; 

• alle moontlike faktore wat kan bydra tot negatiewe entropie word ondersoek; 

en 

• afwykings word bestudeer en nie slegs patogenese nie. 

Uit die definiering blyk dat die kernvraag is, volgens Antonovsky (1979, 1987), hoe 

mense gesond bly ten spyte van die alomteenwoordigheid van patogene. 

Soos gedefinieer blyk dit dat salutogenese 'n navorsingsorientasie is, meer as 'n 

spesifieke teorie, aangesien dit gedefinieer word in terme van hoe stres, siekte en 

gesondheid beskou moet word. Dit is 'n omvattende siening wat op vele aspekte van 

die gesondheidsielkunde 'n moontlike invloed mag uitoefen. Die klem van die 

paradigma le op die bestudering van die totale menswees, alle moontlike faktore wat 

gesondheid verbeter en siekte voorkom en op die totale populasie as navorsingsobjek. 
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Dit is nodig omdat patogenese nie al die antwoorde kan verskaf nie en die kern

aangeleenthede van gesondheid nie genoegsaam aangespreek word nie. Antonovsky 

( 1987, 1993a) noem drie wesenlike aspekte waarin salutogenese van patogenese 

verskil, naamlik: 

• navorsingsdata word op 'n ander wyse ingesamel en ge'lnterpreteer; 

• salutogeniese navorsingsvrae is die fokus van studie; en 

• alternatiewe hipoteses word gegenereer. 

2.5.2 Voorlopers tot die salutogeniese paradigma 

Die positiewe aard in die definiering van salutogenese is nie nuut in die psigologie nie. 

Allport (1961) was van die eerste psigoloe wat psigies-gesonde individue, eerder as 

neurotiese persone bestudeer het. Die salutogeniese sienswyse van Allport 

manifesteer veral in die klem wat op psigologiese volwassenheid geplaas word. Allport 

(1961) beskryf die volwasse persoon in terme van die groei na funksionele outonomiteit 

van die self en ego-ontwikkeling, van iemand wat nie meer deur die verlede gedryf 

word nie, wie se behoeftes aan geneentheid en sekuriteit bevredig is en wat 

standhoudende motiewe openbaar en 'n goed ontwikkelde proprium (ego of self) 

openbaar. Namate hierdie groeiproses plaasvind, word eksterne belangstellings 

gevestig en die psigologies volwasse persoon is in staat om verhoudings aan te knoop 

wat gekenmerk word deur warmte en respek. Die volwasse persoon is ook gemotiveerd 

in sy/haar werk en street aktief na groei deur middel van doelgerigte strewensgedrag 

(Allport, 1961; Meyer et al., 1988). 

Die positiewe, toekomsgerigte siening van die individu word ook aangetref in die 

persoonlikheidsteorie van Frankl ( 1967, 1969). Hy gaan van die standpunt uit dat die 

individu wegbeweeg van 'n fokus op die self tot 'n ontwikkeling van verhoudings met 

betekenisvolle ander persone buite die self. Hierdie proses van self-trandensasie hou 

veral verband met betekenisvolheid. Frankl (1967, 1969) plaas sterk klem op die soeke 

na betekenis en die effek wat dit op psigologiese groei kan uitoefen. In hierdie opsig 
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stem die salutogenese ooreen met Frankl (1967, 1969) se teorie, naamlik dat, wat 

betref die salutogeniese persoonlikheidskenmerke, aanvaar word dat betekenisvolheid 

van stimuli 'n invloed uitoefen op die individu se motivering, betrokkenheid en 

taakgedrag (Antonovsky, 1987; Kobasa, 1979; Rotter, 1966). 

Die salutogenese herinner ook sterk aan die humanistiese psigologie wat as die 

sogenaamde 'derde mag'-psigologie bekend staan. Maslow (1971) baseer sy teorie op 

die selfaktualisering van die gesonde, kreatiewe individu met die klem op die individu 

se vermoe om tydens hierdie proses te groei en te ontwikkel. Hierdie strewe na 

selfaktualisering kulmineer in ontwikkeling wat gekenmerk word deur die gebruik van 

alle vermoens en die bereiking van potensiaal. Die strewe na selfaktualisering word 

geassosieer met aanvaarding van die self, outonomie, rykheid van emosionele 

response, aanvaarding van ander en 'n hoe mate van kreatiwiteit. Die 

selfaktualiserende persoon toon onder andere die volgende kenmerke: 'n superieure 

persepsie van realiteit, aanvaarding van die self, spontane gedrag, outonome en 

onafhanklike funksionering, en die ervaar van 'n wye omvang van emosionele response 

(Maslow, 1971 ). 

Die humanistiese psigologie is verder in die teorie van Rogers ( 1973) ontwikkel. 

Rogers se teorie fokus op die individu wat 'n aktualiseringstendens openbaar. Daar 

word van die standpunt uitgegaan dat die ten volle funksionerende individu 'n basiese 

inherente behoefte aan selfaktualisering en optimale funksionering openbaar. Ten 

einde die behoefte aan selfaktualisering te bevredig, ontwikkel die individu alle 

moontlike vaardighede en talente en word die volgende kenmerke getoon: 'n 

bewustheid van ervarings, eksistensiele belewenisse (rykheid van ervaring), 

selfvertroue, vryheid om keuses uit te oefen en intuHiewe belewing. Aktualiserende 

ervaring berus op kongruensie tussen die self, persepsie en ervaring en behels 'n 

konstruktiewe strewe na selfvervulling (Rogers, 1973). 

Uit bogenoemde kan afgelei word dat die neiging tot sielkundige groei en optimaliteit 

en die gepaardgaande vermoe om aktief en doelgerig op te tree, nie 'n nuwe konsep 
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in sielkunde is nie. Die genoemde personoloe het almal die individu se vermoe om te 

groei en te ontwikkel en aktief in die leefwereld op te tree, beklemtoon. In hierdie opsig 

stem die salutogenese ooreen met die bestaande teorie, aangesien dit ook groei en 

ontwikkeling as die sentrale fokus beskou, eerder as die patogeniese fokus op siekte 

en entropie (Antonovsky, 1979; Kobasa; 1979, Strumpher, 1990). 

2.5.3 Ge'identifiseerde konstrukte binne die salutogeniese paradigma 

Antonovsky (1987) identifiseer sekere navorsers wat potensieel met die salutogeniese 

paradigma geassosieer kan word, asook konstrukte wat potensieel binne die 

salutogeniese paradigma gekonseptualiseer en geoperasionaliseer word. Die kriterium 

vir insluiting in die salutogeniese paradigma is dat die konstrukte telkens fokus op die 

individu in sy/haar totaliteit en op aspekte wat 'n positiewe bydrae tot gesondheid 

lewer. Die konstrukte is persoonlikheidsgehardheid, soos deur Kobasa (1979, 1982b) 

gekonseptualiseer, potensie (Ben-Sira, 1985), aangeleerde vindingrykheid 

(Rosenbaum, 1980a), lokus van kontrole (Rotter, 1966) en selfdoeltreffendheid 

(Bandura, 1977). Strumpher (1990) is van mening dat selfdireksie, sosiale 

belangstelling en sin vir humor van die konstrukte kan wees wat moontlik ook met 

salutogenese verband hou. Aangesien gehardheid, potensie, lokus van kontrole, 

aangeleerde vindingrykheid en selfdoeltreffendheid bespreek word as dat dit primer 

binne salutogenese geakkommodeer kan word, en bogenoemde konstrukte ook met 

streshantering en gesondheid verband hou, word hierdie persoonlikheidskenmerke as 

salutogeniese konstrukte breedvoerig in Hoofstuk 3 beskryf. 

2.6 TEENSTELLING TUSSEN SALUTOGENESE EN PATOGENESE IN TERME 

VAN DIE KOMPONENTE VAN DIE PARADIGMAS 

Ten einde salutogenese te ondersoek word die komponente van die paradigma beskryf 

en vergelyk met die van die patogeniese paradigma. 
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2.6.1 Kwasi-metafisiese aannames 

Die kwasi-metafisiese aannames van die salutogeniese en patogeniese paradigmas 

word vervolgens bespreek. 

2. 6. 1. 1 Heterostase as natuurlike staat 

Binne die salutogeniese paradigma word heterostase as natuurlike staat aanvaar. 

Antonovsky (1979) baseer sy siening hiervan op grand van die feit dat siekte so 

algemeen voorkom en dit dus nie as onnatuurlik gesien kan word nie. Op grand van die 

morbiditeitsdata wat aangehaal word, toon Antonovsky (1979) aan dat siekte so dikwels 

voorkom dat dit nie as afwyking gesien kan word nie en aangesien minstens 'n derde 

van die populasie op enige gegewe oomblik minstens 'n ernstige siekte onder lede het, 

moet aangeneem word dat siekte 'normaal' is. 

Die mening word oak gehuldig dat die individu voortdurend in 'n staat van heterostase 

verkeer, aangesien hy/sy deur stressors gebombardeer word. Op mikrovlak merk 

Antonovsky (1987) op dat 'n staat van spanning nie stresvol behoort te wees indien dit 

spoedig opgelos word en homeostase herstel word nie. Dit is belangrik om daarop te 

let dat Antonovsky (1979) die term 'homeostase' gebruik, nie soseer om die individu se 

reaksie op stressors te beskryf nie, maar eerder om aan te toon dat wanorde en 

disekwilibrium die mens vorentoe dryf as gevolg van die toenemende druk na 

negatiewe entropie. Antonovsky (1984) dui voorts aan dat die konsep van homeostase 

slegs geldig is om die instandhouding van sisteme te verduidelik, maar dat dit nie 

ruimte laat vir negatiewe entropie en ontwikkeling na 'n hoer orde nie. 

In die patogeniese paradigma blyk dit dat die konsep van homeostase wel as die 

natuurlike staat van die mens gesien word (Cannon, 1932). Daar word veronderstel dat 

die mens se simpatiese en parasimpatiese stelsels so werk dat 'n natuurlike toestand 

van balans gehandhaaf word. lndien stresvolle stimuli ervaar word, word die simpatiese 

stelsel in werking gestel en wanneer die bedreiging verby is, bewerkstellig die 
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parasimpatiese stelsel weer balans. Daar is dus 'n voortdurende wisselwerking tussen 

die staat van homeostase en heterostase (Friedman, 1990). Die klem word dus gele 

op die terugkeer van die menslike liggaam na homeostase. 

BESPREKING 

Seide die patogeniese en salutogeniese paradigma beskryf die wisselwerking tussen 

homeostase en heterostase maar beklemtoon verskillende aspekte daarvan. In albei 

paradigmas word aanvaar dat stressors 'n staat van heterostase tot gevolg het wat deur 

hantering tot 'n staat van homeostase teruggebring word (Antonovsky, 1979; Friedman, 

1990; Strumpher, 1990). Oat die morbiditeitsdata hoog is ten spyte van die vooruitgang 

in mediese tegnologie, word in albei paradigmas aanvaar. Die navorser is van mening 

dat die salutogeniese en patogeniese paradigmas nie drasties verskil in terme van hul 

siening oar homeostase of heterostase as die natuurlike staat van die mens nie, 

alhoewel die behoud van homeostase in die patogeniese paradigma beklemtoon word. 

2. 6. 1. 2 Alomteenwoordigheid van stressors 

Antonovsky (1979) toon oak aan dat stressors en patogene alomteenwoordig is en dus 

'n natuurlike staat van gebeure veronderstel. 'n Stressor word gedefinieer as " ... a 

demand made by the internal or external environment of an organism that upsets its 

homeostasis, restoration of which depends on a nonautomatic and not readily available 

energy expending action" (Antonovsky, 1979:72). 

Hierdie definisie beklemtoon dat die aanvanklike bran van verandering of intern of 

ekstern kan wees. Dit veronderstel voorts dat homeostase ontwrig is en die eis wat 

gestel word, nie sander addisionele energie gehanteer kan word nie. Volgens 

Antonovsky ( 1979) is daar 'n afsnypunt waar 'n roetine-stimulus 'n stressor word in 

terme van die kwalitatiewe verskille tussen die twee. Daar word voorts van die 

standpunt uitgegaan dat bogenoemde definisie van 'n stressor in pas is met die 

transaksionele siening van stres, maar Antonovsky (1987) beklemtoon dat hy nie van 
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mening is dat die subjektiewe betekenis wat aan stressors geheg word, 'n verskil in die 

hantering daarvan bewerkstellig nie. Hy gee toe dat daar individuele en groepverskille 

in die differensiele persepsie van gebeure as stressors of roetine-stimuli mag wees, 

maar gaan van die standpunt uit dat daar groat konsensus is oor dit wat as stressors 

waargeneem kan word. Hy veronderstel ook dat individue die meeste van die tyd besig 

is om gebeure, wat deur hulle as stressors ge.ldentifiseer word, te konfronteer: "The 

phenomena defined as such may differ; the extent of confrontation differs relatively 

little" (Antonovsky, 1979:73). Die kernaangeleentheid is dus dat alle mense 

voortdurend deur stressors gekonfronteer word, alhoewel daar verskille in persepsie 

is. 

Antonovsky se klem op die ervaring van stresvolle gebeure is nie in pas met 

navorsingsresultate nie, waar daar aangetoon is dat die persepsie van 'n stressor al 

dan nie, 'n wesenlike invloed op die mate van hanteringsgedrag uitoefen (Lazarus & 

Folkman, 1984b). Antonovsky (1979) gaan dus van die veronderstelling uit dat alle 

mense voortdurend aan stressors blootgestel is en dat daar ooreenstemming is oor wat 

as stresvol beleef kan word. Die navorser is van mening dat hierdie 'n te eng siening 

is, aangesien stresliteratuur aangetoon het dat stressors op idiosinkratiese wyse 

waargeneem word en die stresvolheid van stimuli afhanklik is van 'n verskeidenheid 

faktore. Hierdie sienswyse is ook strydig met die meer resente benadering waarvolgens 

die individuele belewenis van stres op 'n kwalitatiewe wyse bestudeer word (Kobasa, 

1990). 

Strumpher (1990) is van mening dat endemiese stres dikwels in navorsing verwaarloos 

word en dat katastrofiese en akute stres, soos gedefinieer deur Fried (1982), meer 

aandag geniet. Die onderskeid word deur Antonovsky (1979) en Strumpher (1990) 

gemaak ten einde aan te dui dat die mens voortdurend deur stressors gebombardeer 

word. Dit word gestel dat selfs individue wat in 'n beskermde omgewing funksioneer, 

voortdurend aan stressors blootgestel word en dat die omvang van blootstelling aan 

stressors nie van baie laag tot baie hoog is nie, maar eerder van betreklik ernstig tot 

lewenslank (Antonovsky, 1979, 1982, 1993). Die alomteenwoordigheid van stressors 
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is 'n kernaspek wat die salutogeniese paradigma onderskei. 

In die patogeniese paradigma word beklemtoon dat individuele persepsie van stressors 

'n bepalende invloed uitoefen op die hantering van die stresproses en daardeur ook op 

gesondheid (Feuerstein, 1986; Friedman, 1990). Antonovsky (1979) ontken hierdie 

individuele verskille en eggo hiermee die aanvanklike siening in stresnavorsing dat 

daar ooreenstemming sal wees tussen wat as stresvol gesien word al dan nie. Die 

interaksionele benadering het egter aangetoon dat individue stressors op 

idiosinkratiese wyse interpreteer en evalueer aan die hand van die hulpbronne wat 

beskikbaar is (Lazarus & Folkman, 1984a). Navorsing toon voorts aan dat die 

persepsie van stressors 'n invloed uitoefen op die streshanteringsproses (Wiebe, 

Sanford, Reese & Walker, 1992). 

Alhoewel daar vele stressors is wat deur die meeste mense as potensieel stresvol 

gesien word, is daar ander, minder ingrypende stressors waar individuele betekenis 

bepalend is. Dit is vreemd dat Antonovsky (1979) wat oor die algemeen bepleit dat die 

individu in sy/haar totaliteit ondersoek moet word, in hierdie opsig kies om 

idiosinkratiese verskille te ignoreer. Navorsing toon ook aan dat koherensiebelewing 

'n invloed uitoefen op die persepsie van stressors (McSherry & Holm, 1984). Dit wil 

voorkom asof die persepsie van stressors as bedreigend al dan nie, afhanklik is van 

sekere persoonlikheidskenmerke - die kenmerke wat volgens Antonovsky (1987) 

belangrik is aangesien dit die hantering van stressors be·invloed. 

In die patogenese word die alomteenwoordigheid van stressors nie noodwendig ontken 

nie. In die stresliteratuur word stressors so uitlopend soos die dood van 'n geliefde en 

'n vakansie ondersoek (Kanner, Coyne, Schaefer & Lazarus, 1981 ). Selfs die 

oorspronklike navorsing van Holmes en Rahe (1967) het matige stressors ondersoek. 

Die belangrikheid en alledaagsheid van stressors word in so 'n mate in die patogeniese 

paradigma erken dat daar ook bevind is dat 'n afwesigheid van stimuli ook as stresvol 

beleef word (Appley & Trumbul, 1967). Antonovsky (1979) ondersteun hierdie 

bevinding en toon aan dat alhoewel stressors gewoonlik as roloorlading gesien word, 
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rolonderlading ook 'n stressor is. In werksverband het Margolis, Kroes en Quin (1974) 

bevind dat indien 'n werker van mening is dat hy/sy onderbenut word, dit beduidend 

gekorreleer het met die gemete stresvlakke. Net so dui Tho its ( 1986) aan dat die 

aanwesigheid van menigvuldige rolle negatiewe stres verminder. Daar word dus 

algemeen binne die patogeniese paradigma aanvaar dat stressors alomteenwoordig 

is. 

BESPREKING 

Die navorser is van mening dat beide die salutogenese en die patogenese die 

alomteenwoordigheid van stressors erken. Die mens word voortdurend deur stimuli 

gekonfronteer en wanneer die stimuli hoer eise stel as wat met die beskikbare 

hulpbronne gehanteer kan word, word dit as 'n stressor gesien, aangesien dit ekstra 

energie en mobilisering van hanteringsmeganismes verg. Antonovsky (1979) se siening 

dat daar groot ooreenstemming is tussen wat as stressors gesien word al dan nie, word 

nie deur navorsing ondersteun nie en die navorsingsresultate ten opsigte van die 

konstruk 'koherensiebelewing' ondersteun dit ook nie. 

2.6.1.3 lnherente neutraliteit van stressors in terme van gevolge 

Antonovsky (1979, 1987) is van mening dat stressors nie inherent nadelig is nie, maar 

dat dit neutraal is en selfs positiewe gevolge vir gesondheid mag inhou. Hy gaan van 

die veronderstelling uit dat daar 'n verskil tussen spanning en stres is en dat 'n stressor 

'n staat van spanning in 'n organisme veroorsaak. Hierdie siening is in wese dieselfde 

as die onderliggend aan die algemene aanpassingsindroom soos gesien in die 

biologiese tradisie (Selye, 1980). lndien die organisme die stressors suksesvol hanteer, 

mag die uitkoms selfs positief wees. lndien daar egter nie suksesvolle hantering van 

spanning is nie, sal stres die gevolg wees. Die tersaaklike navorsingsvraag sou dus nie 

wees, hoe om van die stressors ontslae te raak nie, maar eerder hoe om dit te hanteer, 

sodat dit goeie gevolge mag he. 
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Antonovsky (1987) toon ook dat sekere individue aktief stresvolle situasies opsoek en 

verwys na die gehardheidshipotese waar die individu die self vrywillig blootstel aan 

stressors en behendigheid dan ontwikkel. Wanneer 'n individu byvoorbeeld oefening 

doen, is die eise van die oefening aanvanklik meer as die hulpbronne wat beskikbaar 

is, maar die liggaam leer om die ekstra eise te hanteer. Later word dit deel van die 

hulpbronreserwes. Ten einde die hipotese te maak dat stressors neutraal is in terme 

van die gevolge daarvan, onderskei Antonovsky (1979) tussen stres en spanning. 

Spanning word gesien as die respons van die organisme op 'n stressor. Hierdie 

spanning kan gepaardgaan met negatiewe of positiewe gevoelens. Wanneer 'n 

organisme 'n staat van spanning betree, mag die gepaardgaande emosies opwinding 

en uitdaging wees, nie noodwendig vrees en afsku nie. Die vele individue wat 

stresvolle situasies aktief opsoek, is 'n verdere bewys dat alle stressors nie 

noodwendig negatief is nie (Strumpher, 1990). 

Benewens die feit dat 'n staat van spanning positiewe of negatiewe emosies kan inhou, 

is Antonovsky (1979) voorts van mening dat die gevolge van 'n staat van spanning nie 

noodwendig nadelig of sleg is nie, maar dat dit selfs positiewe gevolge vir gesondheid 

kan inhou. Deur byvoorbeeld oefening te doen word die liggaam aanvanklik oorlaai in 

terme van die eise wat daaraan gestel word. Daardeur word die liggaam sterker en 

word ongekende vermoens ontgin (Antonovsky, 1979; Colerick, 1985). Die 

gevolgtrekking word gemaak dat stres 'n bydraende faktor in patogenese is en dat 

spanning salutogenies kan wees, maar ook tot stres kan bydra. Die salutogeniese 

vraag wat dan gestel kan word, is: Wat bepaal of 'n staat van spanning in 'n staat van 

stres sal ontwikkel en sodoende 'n negatiewe effek uitoefen? Die antwoord op hierdie 

vraag, is vol gens Antonovsky ( 1979), dat algemene weerstandsbronne bepaal of die 

staat van spanning positief of negatief sal wees. 

Uit die bogenoemde blyk dit dat daar in die salutogeniese paradigma van die standpunt 

uitgegaan word dat stres inherent aan die menslike lewe is en dat dit nie as abnormaal 

gesien kan word nie. Die alomteenwoordigheid van stressors en patogene sou inhou 

dat mense voortdurend ingee as gevolg hiervan en tog is dit nie die geval nie. Die 
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vraag hoe mense in weerwil van die heterostase en stressors die vermoe openbaar om 

dit te hanteer en nie noodwendig negatiewe gevolge toon nie, word dus weer gestel 

Die navorsingsdoel word dus om streshanteringsmeganismes te identifiseer. 

Die patogeniese paradigma beskou stressors as negatief (Friedman, 1991 ). Die 

paradigma se grense is egter al verbreed met die onderskeid wat getref word na 

aanleiding van die individu se persepsie rakende die hulpbronne wat beskikbaar is. 

lndien 'n stressor so intens is dat dit die hulpbronne oorskry, word hanterings

meganismes in werking gestel om dit te hanteer. lndien homeostase spoedig intree, het 

dit nie noodwendig negatiewe gevolge nie (Friedman, 1991 ). Wanneer stressors egter 

eise aan die liggaam stel wat nie gehanteer kan word nie, word die hulpbronne uitgeput 

en is siekte die gevolg (Cohen, 1988). Die individu se vermoe om stressors te hanteer 

hang dus af van persoonlike kenmerke, sosiale ondersteuning en die persepsie van die 

stressor af (Husaini, Neff, Newbrough & Moore, 1982; Johnson &Sarason, 1978a; Kasi, 

1983; Lazarus & Launier, 1978; Macfarlane, Norman, Streiner, Roy & Scott, 1980). 

Dit blyk egter dat daar sekere persoonlikheidskenmerke is (die salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke) wat as moderatorveranderlikes funksioneer en sodoende 

ook die stresproses medieer en gesondheid bevorder (Kobasa, 1982; Rotter, 1966). 

Die aanvaarding van die salutogeniese paradigma het dus reeds 'n invloed uitgeoefen 

op die navorsingsvrae wat gestel word, die hipoteses wat gegenereer is en hoe die 

data geanaliseer word. Genoemde sake is in pas met Kuhn (1970) se siening van 'n 

paradigma. 

Selye (1980) het ook aangetoon dat die algemene aanpassingsindroom die liggaam 

se respons op enige stressor is. Die aktivering van die simpatiese senuweestelsel is 

dus nie afhanklik van 'n negatiewe stressor nie. Selye onderskei dan al tussen 'eu

stress' en 'dis-stress'. Die lewensgebeure-benadering het ook verandering in algemene 

status as die hoofoorsaak van stres beskou en positiewe sowel as negatiewe stressors 

word as etiologiese faktore beskou ( Byrne, 1983; Vingerhoets & Marcellisen, 1988). 
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BESPREKING 

Uit die voorafgaande blyk dit dat beide die salutogenese en patogenese van die 

veronderstelling af uitgaan dat 'n stressor enige stimulus is wat nie met die beskikbare 

hulpbronne gehanteer kan word nie. Hierdie aanvanklike stimulus kan positief of 

negatief wees - die konfrontasie met die stressor aktiveer simpatiese aktiwiteit ten 

einde homeostase weer te herstel. Stressors hou negatiewe effekte vir gesondheid in 

alleen wanneer dit nie suksesvol gehanteer kan word nie en indien psigofisiologiese 

opwekking te lank duur alvorens homeostase herstel kan word. In hierdie opsig is daar 

dus nie 'n wesenlike verskil tussen die salutogeniese en patogeniese paradigmas nie. 

Hierdie kwasi-metafisiese aannames hou sekere implikasies in vir die navorsingsobjek 

en aannames oor hoe dit bestudeer moet word (Kuhn, 1970). Die implikasies sal 

vervolgens bespreek word as die volgende komponent van 'n paradigma, naamlik 

verbintenis tot 'n bepaalde metodologie en besondere navorsingstegniek (Mouton & 

Marais, 1990). 

2.6.2 Verbintenis tot 'n bepaalde metodologie en navorsingstegnieke 

Die salutogeniese metodologie en navorsingstegnieke sal vervolgens bespreek word 

in teenstelling met die van die patogenese. 

2. 6. 2. 1 Meting van gesondheid 

Gegewe die feit dat siekte nie 'abnormaal' is nie, bepleit Antonovsky (1979, 1990, 

1992) dat gesondheid nie alleen as die afwesigheid van siekte gedefinieer kan word 

nie, aangesien so 'n dichotomie beperkend is en nie al die aspekte van siekte en 

gesondheid in ag neem nie. Antonovsky (1979) gaan van die standpunt uit dat 'n multi

dimensionele kontinuum met twee absolute teoretiese pole, naamlik totale gesondheid 

en totale patologie minder beperkend is. Binne salutogenese is die vraag nie meer 

hoekom 'n persoon 'n staat van siekte betree nie, maar eerder watter faktore bydra tot 
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die beweging van 'n individu tot die een of ander pool op die kontinuum. Antonovsky 

(1979) bepleit voorts die gebruik van die terme 'gemak' en 'ongemak' eerder as siekte 

en gesondheid. Indian 'n persoon se gesondheidstatus op die kontinuum beskou word, 

word alle faktore wat 'n invloed daarop uitoefen, in ag geneem en word die individu se 

unieke omstandighede in berekening gebring. 

Hierdie siening bring mee dat navorsingsvrae op die hele kontinuum fokus en die totale 

populasie die teiken van ondersoeke word in teenstelling met klein steekproewe van 

individue wat sekere siektes het (Strumpher, 1990). In terme van navorsing oor 

individue val die klem dan op waar 'n individu op enige gegewe stadium op die 

kontinuum le en watter faktore die posisionering be·1nvloed. In terme van 

gemeenskappe is die klem op die verspreiding van die gemeenskap op die kontinuum 

en intervensies fokus op die beweging van mense na die 'gemak'-pool op die 

kontinuum (Antonovsky, 1984b, Strumpher, 1990). Hierdie klemverskuiwing bring mee 

dat die idiosinkratiese belewing van die individu die klem van navorsing word. Waar 

daar bepleit word dat alle faktore wat die posisionering be·1nvloed, ondersoek moet 

word, wil dit voorkom asof hierdie verskuiwing moontlik 'n beweging na kwalitatiewe 

navorsing veronderstel. 

Die patogeniese paradigma definieer gesondheid inderdaad as die afwesigheid van 

siekte (Cochrane, 1972; McKeown, 1979). In hierdie opsig is daar dus wel 'n belangrike 

verskil tussen die twee paradigmas. Waar die stresliteratuur aanvanklik gefokus het op 

persoonlikheid as risiko-faktor - byvoorbeeld met tipe A-navorsing het die klem in die 

salutogeniese paradigma verskuif na ander faktore wat moontlik 'n bydrae tot 

gesondheid kan lewer. So is daar navorsing gedoen oor sosiale ondersteuning (Cobb, 

1976) en persoonlikheidskenmerke wat moontlik positief kan bydra tot gesondheid en 

aanpassing (Kobasa, 1979). Alhoewel die klem op die instandhouding van gesondheid 

was en dus in wese steeds patogenies, het die navorsing begin fokus op meer faktore 

wat moontlik 'n rol in gesondheid speel. Kobasa (1991) het byvoorbeeld ook bepleit dat 

persoonlikheid in meer detail bestudeer moet word ten einde die waargenome 

korrelasie tussen persoonlikheid en gesondheid te ondersoek. In hierdie opsig was 
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daar dus 'n stelselmatige beweging na die salutogeniese paradigma. 

Die meting van gesondheid op 'n kontinuum hou sekere pragmatiese probleme in, 

aangesien dit voortdurende monitering verg en die kriteria vir meting nie absoluut kan 

wees nie. Dit is dan oak duidelik dat navorsers binne die salutogeniese paradigma 

steeds dieselfde afhanklike kriteria as navorsers in die patogeniese paradigma gebruik. 

Voorbeelde van afhanklike veranderlikes wat gemeet is, is waargenome gesondheid, 

gesondheidstatus, algemene gevoel van welstand, globale gesondheidstatus, dokters

besoeke, fisiese en psigologiese simptome (Carmel, Anson, Levenson, Bonneh & 

Maoz, 1991; Larsson & Setterlind, 1990; Rhodewalt & Zone, 1989; Williams, Wiebe & 

Smith, 1992). Hierdie navorsing het in wese die teenwoordigheid van siekte as 

afhanklike veranderlike. Die navorser is van mening dat alhoewel dit 'n waardevolle 

bydrae is om van die standpunt uit te gaan dat gesondheid nie 'n absolute is nie, 

verdere navorsing benodig word om dit te operasionaliseer. 

BESPREKING 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die salutogeniese orientasie wel van die patogene

paradigma verskil in terme van hoe gesondheid gemeet word. Die salutogeniese 

paradigma se wyer siening is minder beperkend en laat meer ruimte vir idiosinkratiese 

reaksies op gebeure. In hierdie opsig kan die salutogeniese paradigma 'n wesenlike 

bydrae tot die gesondheidsielkunde maak. 

2.6.2.2 Bestudering van die 'afwykings' 

Antonovsky ( 1979, 1984) verduidelik dat, selfs indien daar 'n beduidende verband 

tussen byvoorbeeld rook en longkanker verkry word, dit steeds nie die volle variansie 

verklaar nie en die vraag dus gestel moet word watter faktore daartoe bydra dat sekere 

persone nie longkanker kry nie. Die salutogeniese navorsingsvraag sal dus wees hoe 

sekere rokers in staat is om in weerwil van die rokery, hulle posisie op die kontinuum 

te behou, dit wil se, watter faktore dra dus daartoe by dat sekere persone nie 
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negatiewe effekte toon nie. Volgens Antonovsky (1979) word hierdie vraag nie deur die 

patogenese gestel nie, aangesien die fokus alleen op die individue is wat wel die 

tekens van siekte toon. Die navorsingsdoel is dus om alle variansie te verklaar en nie 

alleen bevestigende navorsing te doen nie. Ten einde alle variansie te verklaar sal die 

idiosinkratiese belewenis van die individu deur geskikte navorsingsmetodes ondersoek 

moet word (Putnam, 1981 ). 

Hierdie postulaat hou verband met die meting van gesondheid op 'n kontinuum waar 

die hele populasie die teiken van navorsing word. Navorsing oor die koherensie

belewingkonstruk (Antonovsky, 1987), persoonlikheidsgehardheid (Kobasa, 1979, 

1982a, 1982b), aangeleerde vindingrykheid (Rosenbaum, 1988) en interne lokus van 

kontrole (Lefcourt, 1982) het al begin fokus op faktore wat bydra tot individuele verskille 

in terme van hantering van stressors. Hierdie verskuiwing na die salutogeniese 

paradigma is teweeggebring deur konstante lae korrelasies tussen stres en siekte 

(Friedman, 1991 ). Kobasa (1990) bepleit juis die bestudering van persoonlikheid as 'n 

geheel op 'n kwalitatiewe wyse. Dit is in pas met Antonovsky (1987) se argument dat 

afwykings bestudeer moet word. 

BESPREKING 

Uit die voorafgaande blyk dit dat daar toenemend 'n bewustheid is dat die stres-siekte

verhouding multidimensioneel is en dat daar vele faktore is wat daartoe bydra. Die 

besondere klem wat die salutogeniese paradigma daarop plaas, mag egter 'n bydrae 

tot die gesondheidsielkunde lewer, aangesien dit 'n groter bewustheid van die 

idiosinkratiese belewing van die individu beklemtoon. Dit sluit aan by Kobasa (1990) 

se pleidooi dat daar op die mens in sy totaliteit gefokus moet word wanneer die invloed 

van persoonlikheid op stres en gesondheid bestudeer word. 

2. 6. 2. 3 Soeke na negatiewe entropie 

Uit die voorafgaande vloei Antonovsky (1979) se argument dat die patogene-
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paradigma nog altyd op 'n eenvoudige wyse na oplossings of kure vir gesondheids

probleme gesoek het. Dit is die gevolg van die patogenese se klem op die dichotomie 

tussen siekte en gesondheid. Hierdie benadering word gekritiseer aangesien siekte 'n 

mulitdimensionele konsep is en enkelvoudige oorsaaklikheid nie noodwendig die voile 

variansie verklaar nie (Antonovsky, 1979, 1990). Hy bepleit die soeke na alle moontlike 

faktore wat 'n bydrae tot gesondheid en negatiewe entropie kan lewer, aangesien daar 

nie 'n enkele oorsaak en ook nie 'n enkele oplossing vir die meeste van die probleme 

is nie. 

Die tradisionele patogeniese paradigma het aanvanklik baie sterk gefokus op die rol 

van persoonlikheid as deel van patogene wat siekte veroorsaak, soos blyk uit die 

studies waar die effek van tipe A-persoonlikheid op hartvatsiektes ondersoek is 

(Vingerhoets & Marcellisen, 1988). Die beperkings van hierdie benadering en latere 

verfyning van die tipe A-konstruk het egter daartoe gelei dat die salutogeniese 

bewustheid van die interafhanklike effek van veelvuldige veranderlikes, aanvaar is 

(Byrne, 1983; Carver, Coleman & Glass, 1976; Contrada, 1989; Cromwell, Butterfield, 

Brayfield & Curry, 1977; Eysenck, 1987; Krantz & Durel, 1983; Krantz & Manuck, 1984; 

Menkes et al., 1989). So word persoonlikheidskenmerke, hanteringsgedrag, 

gesondheidsgedrag en sosiale ondersteuning alles as faktore wat 'n invloed op 

hantering van stressors het, ondersoek (Adler & Matthews, 1994 ). Alhoewel hierdie 

faktore as moderatorveranderlikes of buffers beskou word, is dit in wese dieselfde as 

'n soeke na negatiewe entropie. 

Die salutogeniese doel word dan om alle bronne van negatiewe entropie te identifiseer 

wat mag bydra tot die organisme se suksesvolle aanpassing in die omgewing. In 

navorsing sal dit meebring dat die moderatorveranderlikes bestudeer en verklaar moet 

word ten einde alle moontlike faktore te identifiseer en te ondersoek. 

BESPREKING 

Die navorser is van mening dat die salutogeniese paradigma in hierdie verband 
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wesenlik van die van die patogenese verskil. Daar is veelvoudige faktore wat 'n bydra 

tot gesondheid/siekte lewer en Kobasa (1990) dui aan dat hierdie faktore in komplekse 

modelle ondersoek moet word. Albei paradigmas word gekenmerk deur beperkings op 

hierdie vlak. Kobasa (1990) toon aan dat individuele eienskappe in afsondering 

bestudeer word en dat daar nie genoegsame ontwikkeling van persoonlikheidsteorie 

is nie. Booth-Kewley en Vickers (1994) wys ook daarop dat die persoonlikheids

dimensies wat bestudeer moet word ten einde gesondheid en gesondheidsgedrag te 

verduidelik, uitgebrei moet word. Smith en Williams (1992) gaan van die 

veronderstelling uit dat gesondheidsielkunde veel te leer het by die persoonlikheid

sielkunde en dat 'n breer beskouing van persoonlikheid by gesondheidsgedrag 

ge"lnkorporeer moet word. 

2.6.3 Verbintenis tot 'n bepaalde teorie of wet 

In 'n paradigma verbind die navorser hom-/haarself tot 'n bepaalde wet of teorie wat 

algemeen aanvaar word. Binne die salutogeniese paradigma is die teoriee nog nie 

spesifiek ge'ldentifiseer nie, alhoewel daar sekere konstrukte is wat deur Antonovsky 

(1979, 1987) en Strumpher (1990) ge'ldentifiseer word. Hierdie konstrukte is 

koherensiebelewing (Antonovsky, 1987), persoonlikheidsgehardheid (Kobasa, 1979, 

1982b), potensie (Ben-Sira, 1985), aangeleerde vindingrykheid (Rosenbaum, 1988) en 

selfdoeltreffendheid (Bandura, 1984 ). Hierdie konstrukte word in Hoofstuk 3 

breedvoerig bespreek, aangesien dit die kernkonstrukte binne die salutogeniese 

paradigma is. 

Koherensiebelewing en die rol wat dit in stres en siekte speel, word deur Antonovsky 

( 1987) in 'n model aangetoon. Die model toon ooreenkomste met die interaksionele 

model van stres. Persoonlikheidsgehardheid word ook gewoonlik binne die 

interaksionele stresmodel bestudeer. Aangeleerde vindingrykheid en selfdoeltreffend

heid is nie op die gesondheidsielkunde gegrond nie en is dus nog nie in stresmodelle 

ge·lnkorporeer nie. Die ooreenstemming tussen hierdie konstrukte is dat aangeneem 

word dat sekere persoonlikheidskenmerke 'n invloed op die hantering van stressors 
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uitoefen en dat siekte nie die noodwendige gevolg van streshantering is nie. 

Alhoewel daar dus al binne die salutogenese sekere moontlik verbandhoudende 

konstrukte ge'ldentifiseer is, word die uiteenlopende modelle en teoriee nog nie in 'n 

ge·1ntegreerde model van gesondheid aangebied nie. Daar is dus nog nie genoegsame 

aanvaarding van sekere wette of teoriee binne die salutogeniese paradigma nie en 

verdere navorsing is nodig om dit te identifiseer. 

Die kompleksiteit van gesondheid het navorsers geforseer om vele veranderlikes by 

die oorspronklike patogeniese paradigma te voeg. Dit het gelei tot die wye aanvaarding 

van die interaksionele model (Lazarus & Folkman, 1984a). Die model maak voorsiening 

vir die interaktiewe effek tussen veranderlikes. Verskillende navorsers het soortgelyke 

modelle gekonstrueer wat verskillende faktore ondersoek (Vingerhoets & Marcellisen, 

1988). Alhoewel daar dus nie in die patogenese 'n enkele teorie of model is wat gevolg 

word nie, is daar tog 'n groat mate van ooreenstemming. Die navorsing binne die 

salutogenese het tot dusver ook van 'n soortgelyke model (Antonovsky, 1987) gebruik 

gemaak. 

BESPREKING 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die patogenese aanvanklik die multidimensionele 

oorsaaklikheid verwaarloos het en die salutogenese hierdie aspek direk aanspreek. 

Daar word algemeen in die navorsingsgemeenskap aanvaar dat stres en gesondheid 

deur veelvuldige faktore be·1nvloed word (Friedman, 1991 ). Die navorser is dus van 

mening dat selfs die salutogeniese paradigma tans nog mank gaan aan ge·1ntegreerde 

modelle wat multidimensionele oorsaaklikheid verklaar (Adler, 1994; Booth-Kewley & 

Vickers, 1994; Kobasa, 1990; Smith & Williams, 1992). 

2.6.4 Gedeelde waardes 

Die laaste komponent van 'n paradigma wat bestudeer word, is gedeelde waardes 
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(Kuhn, 1970). Hierdie aspek hang ten nouste saam met die kwasi-metafisiese 

aannames en die riglyne rakende die navorsingsobjek en hoe dit nagevors moet word 

(Mouton & Marais, 1990). Daar kan aangeneem word dat die salutogeniese paradigma 

nie soseer fokus op bevestigende studies wat die ooreenkoms tussen stres en siekte 

aantoon nie, maar dat die navorsing van die afwykings meer waarde sal he 

(Antonovsky, 1979, 1984, 1987, 1990). Die waardes rakende aanvaarbare navorsing 

word nie noodwendig uitgespel nie, maar hang nou saam met die oogmerk van die 

paradigma. Salutogenese beklemtoon dat die totale populasie as navorsingsobjek moet 

dien en dat 'n persoon se posisie op die siekte/gesondheid-kontinuum van belang is. 

Hierdie klemverskuiwing kan meebring dat navorsers binne die salutogeniese 

paradigma ander waardes as binne die patogeniese paradigma aanhang en in 

navorsing gebruik, byvoorbeeld 'n grater klem op kwantitatiewe navorsing (Kobasa, 

1982b). 

Die psigometriese waardes wat vir die patogenese geld, word ook in die salutogenese 

aanvaar. Die klem wat die salutogenese op die alomteenwoordigheid van stressors en 

op die kontinue meting van gesondheid plaas, bring egter verskillende waardes na 

vore. In hierdie opsig kan die salutogeniese paradigma 'n belangrike bydrae lewer tot 

die uitbreiding van kennis. Die patogeniese paradigma se beperkende siening rakende 

siekte/gesondheid plaas grater waarde op korrelasies tussen spesifieke patogene en 

siektes (Feuerstein, 1986), maar die paradigma het intussen so uitgebrei dat daar 

genoegsame waardering vir ander faktore ook is. 

BESPREKING 

Die navorser is van mening dat die salutogeniese paradigma 'n waardevolle bydrae kan 

lewer tot die bestaande kennis deurdat dit navorsers dwing om ook ander waardes aan 

te hang. So kan die patogenese meer klem le op die idiosinkratiese belewing van die 

individu en meer faktore in ag neem wanneer gesondheid bestudeer word. Dit sou 

meebring dat die operasionalisering van die salutogeniese persoonlikheidseienskappe 

en die onderliggende meganismes deur middel van kwalitatiewe navorsing ondersoek 
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word. 

2.7 EVALUERING VAN SALUTOGENESE AS NUWE PARADIGMA IN 

GESONDHEIDSIELKUNDE 

Aangesien Kuhn (1970) se wetenskapsbeskouing as kriterium deur Antonovsky (1979) 

en Strumpher (1990) gebruik is om die salutogeniese paradigma bekend te stel, sal 

daar vervolgens gekyk word of salutogenese aan die gestelde kriteria voldoen. Kuhn 

( 1970) se siening en kriteria vir paradigma-seleksie sal eerstens bespreek word en 

daarna sal salutogenese aan die hand daarvan geevalueer word. Mouton en Marais 

( 1990) se waarskuwing dat die term 'paradigma' in 'n metaforiese sin in die 

geesteswetenskappe gebruik word, dien hier vermelding. Waar salutogenese binne die 

multidissiplinere veld van die gesondheidsielkunde gevestig word, word die term 

'paradigma' teen hierdie agtergrond belig. Antonovsky (1987) stel die term nie bekend 

as 'n nuwe teorie nie, maar as 'n wyse om na bestaande en nuwe navorsing te kyk. Dit 

word dan, binne die beperkings van die term 'paradigma' in die geesteswetenskappe, 

as 'n paradigma en realiteitsbeskouing beskou. 

2.7.1 Kuhn se beskouing van paradigmaverskuiwing 

Kuhn (1970) sien 'n paradigmaverskuiwing as 'n gestaltverskuiwing eerder as 'n 

reelgebonde evaluasie op grond waarvan uitspraak gelewer word dat dit 'n paradigma 

is al dan nie. Die eerste doel is dan ook nie om die paradigma te verduidelik nie, maar 

net om as wetenskaplike toe te laat om deur die paradigma bernvloed te word. Die 

proses word soos volg verduidelik: "Rather than being an interpreter, the scientist who 

embraces a new paradigm is like the man wearing inverting lensesl. Confronting the 

same constellation of objects as before and knowing that he does so, he nevertheless 

finds them transformed through and through in many of their details" (Kuhn, 1970: 122). 

Newton-Smith (1981) gaan van die standpunt uit dat 'n paradigmaverandering dikwels 

'n verandering in fundamentele teoretiese gelowe en aannames veronderstel, wat 

teweegbring dat data nie alleen op 'n unieke nuwe wyse benader word nie, maar ook 
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dat die wetenskaplike ander navorsingsvrae stel. 

Kuhn (1962) was aanvanklik van mening dat paradigmas nie vergelykbaar is nie, 

aangesien 'n paradigmaverandering noodwendig 'n drastiese verandering veronderstel. 

Daar is kritiek uitgespreek teen die feit dat Kuhn se siening nie op die epistemiese 

kwaliteit van paradigmas fokus nie en dat die proses van paradigmaverandering in 'n 

groat mate nie logies en wetenskaplik verantwoordbaar is nie (King, 1980; Margolis, 

1993; Newton-Smith, 1981; Shapere, 1981). Kuhn (1970) verander sy aanvanklike 

standpunt en daarvolgens kan 'n paradigmaverskuiwing oak 'n mini-revolusie wees. In 

wese dra velerlei mini-revolusies by tot die uitbreiding van die wetenskap en is die 

verskille tussen die ou en nuwe paradigmas in hierdie geval nie so groat nie. 

Wetenskaplike kennis akkumuleer op grand van vorige navorsingsprestasies wat dan 

as deel van die teoretiese onderbou aanvaar word. Nuwe paradigmas hoef dus nie so 

drasties van ouer paradigmas te verskil ten einde as nuwe paradigma te kwalifiseer nie. 

Kuhn (1970) stel dit duidelik dat die bestaan van 'n nuwe paradigma nie noodwendig 

impliseer dat daar alreeds 'n volledige stel reels binne die paradigma bestaan nie. Hy 

is van mening dat ooreenstemmende konstrukte " ... may relate by resemblance and 

modeling to one or another part of the scientific corpus which the community in question 

already recognizes as among its established achievements" (1970:45-46). Dit is juis die 

doel van normale probleemoplossende wetenskap om die reels daar te stel en dit uit 

te bou. Dit is egter nodig dat 'n nuwe paradigma eers daargestel word alvorens dit 

uitgebou kan word. Die aanvaarbaarheid van 'n nuwe paradigma berus oak grotendeels 

op die wetenskaplike gemeenskap waarbinne dit bekend gestel word (Kuhn, 1970: 

Newton-Smith, 1981; Richards, 1983). 

2.7.2 Evaluering van salutogenese as paradigma 

In terme van die sikliese wetenskapsbeskouing van Kuhn (1970) blyk dit uit die oorsig 

dat patogenese as paradigma voor sekere probleme te staan gekom het. Hierdie 

probleme was primer die gevolg van die beperkings van die eng patogeniese 
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beskouing dat vir elke siekte daar 'n patogeen opgespoor moet word. Die aanvanklike 

fokus op hoe persoonlikheid tot siekte bydra, het die patogeniese paradigma versterk 

en uitgebou. Die navorsingsresultate dui egter aan dat siekte en gesondheid nie met 

enkelvoudige verklarings aangespreek kan word nie en die salutogeniese paradigma 

het begin toe daar op die individuele belewenis gefokus is. Die verandering van 

patogenese tot salutogenese was dus nie 'n dramatiese verwerping van die ou 

paradigma nie, maar eerder 'n stel mini-revolusies wat navorsers genoop het om die 

salutogeniese vrae te ondersoek en die data in 'n ander lig te beskou. Dit is in pas met 

Kuhn se siening van progressie in wetenskap waar menige klein revolusies mettertyd 

'n nuwe paradigma vestig (Kuhn 1970; Newton-Smith, 1983). 

Antonovsky ( 1987) gaan van die stand punt uit dat salutogenese nie die teenkant van 

patogenese is nie, maar eerder 'n ander benadering verteenwoordig. Salutogenese 

verskil op drie vlakke van patogenese. Verskillende basiese navorsingsvrae geld as 

vertrekpunte, data word op verskillende wyses bekyk en alternatiewe hipoteses word 

suggereer. Daar is reeds aangetoon dat, alhoewel die metafisiese aannames nie 

drasties verskil nie, daar tog verskille is, en dat hierdie verskille implikasies inhou vir 

die navorsingsobjek en die wyse van bestudering. In terme van die komponente van 

'n paradigma, volgens Kuhn se beskouing (Shapere, 1980), is aangetoon dat 

salutogenese wel in kritiese opsigte van die patogenese verskil en daarom as 'n nuwe 

paradigma geevalueer kan word. 

Strumpher (1990) is van mening dat die aanwesigheid van soveel ooreenstemmende 

konstrukte moontlik aanduidend kan wees van die bestaan van 'n nuwe paradigma. Dit 

is in pas met Kuhn se beskouing dat sekere navorsers begin om die gestaltverskuiwing 

te maak wanneer hulle gekonfronteer word deur die beperkings van die ou paradigma 

(Kuhn, 1970). Die konseptualisering van koherensiebelewing, gehardheid, self

doeltreffendheid, lokus van kontrole en aangeleerde vindingrykheid toon almal 'n fokus 

op groei en gesondheid. Die bestaan van die ooreenstemmende kenmerke is dus 'n 

aanduiding van 'n nuwe benadering tot bestaande teorie wat as 'n nuwe paradigma 

beskou kan word. Hierdie kenmerke sal in Hoofstuk 3 volledig bespreek word. 
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Daar is aangetoon dat salutogenese eerstens 'n logiese uitvloeisel was van die 

navorsingsproblematiek wat die patogenese gekortwiek het en op hierdie vlak dus as 

'n mini-revolusie gesien kan word. Op hierdie wyse het salutogenese dus gegroei 

vanuit die patogenese waar die navorsingsprestasies van die patogenese die pad berei 

het vir die nuwer insigte van die salutogenese. Hierdie ontwikkeling is in pas met Kuhn 

(1970) se wetenskapsbeskouing, soos beskou in die geesteswetenskappe waar die 

uitbreiding van die wetenskap in fases plaasvind (Barnes et al., 1996; Kuhn, 1970; 

Newton-Smith, 1981; Richards, 1983). Die groei van salutogenese het ook tot beter 

akkuraatheid binne die domein gelei en die reikwydte van die teorie is ook vergroot. 

Dit blyk dat die salutogeniese perspektief groat aanhang onder navorsers geniet wat 

die gemeenskapsaard van wetenskap, soos deur Kuhn (1970) uiteengesit, bevestig. 

Daar is dus nie 'n rasionele keuse tussen patogenese en salutogenese nie, maar wel 

'n natuurlike ontwikkeling tot die nuwer paradigma wat op grand van kennis wat in die 

ou paradigma gegenereer is, kon voortbou. Die aanvaarding van die metafisiese 

aannames van die nuwe paradigma is reeds duidelik in die navorsingsgemeenskap 

waar daar toenemend op meerdere faktore in die stres-siekte-verhouding gefokus word 

(Adler & Matthews, 1994; Williams, Wiebe & Smith, 1992). Salutogense 1s dus ook 

vrugbaar in terme van navorsingsbevindinge. Die ooreenstemming tussen 

salutogenese en die interaksionele stresbenadering is van die verdere eienskappe van 

paradigmas waaraan salutogenese voldoen. 

Kuhn (1970) beklemtoon die navorsingsgemeenskaplike en die sosiologiese aard van 

wetenskapsbeoefening. Die wetenskaplike gemeenskap het dus begin om van die 

salutogeniese paradigma gebruik te maak in die konseptualisering van die mens en 

meer spesifiek die rol van persoonlikheid in streshantering en siekte of gesondheid 

sander dat die paradigma eksplisiet gestel is (Antonovsky, 1979, Bandura, 1977; Ben

Sira, 1985; Kobasa, 1979; Rosenbaum, 1985). Kuhn (1970) is van mening dat 'n nuwe 

paradigma dikwels reeds gebruik word sander dat dit op 'n bewustelike vlak 

gespesifiseer en eksplisiet gestel word. Salutogenese is 'n voorbeeld daarvan. 
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Uit die voorafgaande blyk dit dat die salutogenese as nuwe paradigma in die 

gesondheidsielkunde gevestig is. Die paradigma het ontstaan aangesien die 

patogeniese paradigma nie meer die vraagstukke suksesvol kon oplos nie. Die 

salutogeniese paradigma is eksplisiet gemaak deur Antonovsky (1979) wat die 

ooreenstemming tussen salutogeniese konstrukte beskryf het en die komponente van 

die paradigma belig het. Die salutogeniese paradigma hou sekere implikasies in vir 

gesondheidsielkunde in terme van die navorsingsobjek, die wyse waarop dit nagevors 

moet word en die analisering van data. Waar die ooreenstemmende konstrukte nog nie 

breedvoerig beskryf is nie, stel Strumpher (1990) dit duidelik dat die paradigma 

uitgebrei moet word en die onderliggende aannames geverifieer moet word. Dit vorm 

dus deel van normale wetenskapsbeoefening. 

Seide Antonovsky (1987) en Strumpher (1990) bepleit nie die omverwerping van die 

patogeniese paradigma nie, maar die uitbreiding van die salutogeniese paradigma. Die 

parallelle bestaan en ontwikkeling van beide paradigmas word dus voorsien. Dit word 

egter ook gestel dat die patogeniese paradigma so uitgebreid is, dat 'n baie sterk klem 

op die salutogenese geplaas moet word ten einde te verseker dat dit wel in die 

gesondheidsielkunde gevestig kan raak. Antonovsky (1979) bepleit die toewysing van 

navorsing en finansiele hulp aan die salutogenese. Dit is nodig aangesien die 

salutogenese, soos gedefinieerd nog mank gaan aan ge"integreerde teoretiese model le 

wat die metafisiese aannames van die salutogeniese paradigma operasionaliseer. Die 

operasionalisering van die salutogeniese konstrukte en die onderliggende meganismes 

word primer afsonderlik bestudeer en konstrukverheldering en teoriebou is dus van die 

eise wat deur die salutogeniese paradigma gestel word (Strumpher, 1990). 

Hiermee is die eerste doelstelling van die literatuuroorsig, naamlik om die aanspraak 

van salutogenese as 'n nuwe paradigma in gesondheidsielkunde krities te evalueer, 

bereik. 
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2.8 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die salutogenese as nuwe paradigma in die gesondheidsielkunde 

geevalueer. Kuhn se wetenskapsfilosofie is bespreek, sowel as die paradigmabegrip. 

Die patogeniese paradigma se invloed op gesondheidsielkunde is geskets teen die 

agtergrond van Kuhn se siening van sikliese wetenskapsbeoefening ten einde 

anomaliee en krisisse te identifiseer. Die definiering van salutogenese as nuwe 

paradigma is bespreek en die paradigmakomponente van salutogenese en patogenese 

is vergelyk, ten einde te bepaal of salutogenese in s6 'n mate van patogenese verskil, 

dat dit as 'n nuwe paradigma beskou kan word. Laastens is aangetoon dat 

salutogenese wel as 'n nuwe paradigma in gesondheidsielkunde beskou kan word. 

In Hoofstuk 3 word die salutogeniese persoonlikheidskenmerke bespreek. 
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ANALISE VAN GE"iDENTIFISEERDE SALUTOGENIESE 

PERSOONLIKHEIDSKENMERKE 

In hierdie hoofstuk word die salutogeniese persoonlikheidskenmerke, soos deur 

Strumpher (1990) ge'identifiseer, geanaliseer. Die analise word gedoen ten einde die 

teoretiese begronding van die onderskeie kenmerke bloot te le, sodat daar bepaal kan 

word of hierdie kenmerke wel binne die salutogeniese paradigma tuishoort. Hierdie 

kenmerke is koherensiebelewing, gehardheid, potensie, aangeleerde vindingrykheid, 

selfdoeltreffendheid en lokus van kontrole. Vir elk van hierdie kenmerke sal die 

agtergrond, definisie, dimensies en die invloed op streshantering en gesondheid, sowel 

as die kenmerk as salutogeniese konstruk bespreek word. 

3.1 KOHERENSIEBELEWING 

Die konstruk 'koherensiebelewing', wat spesifiek binne die salutogeniese orientasie 

gekonseptualiseer word, word vervolgens bespreek. 

3.1.1 Agtergrond tot koherensiebelewing 

Antonovsky (1972) het die konsep algemene streswerende hulpbronne (Generalised 

Resistance Resources) bekendgestel. Hy gaan van die standpunt uit dat stres 

(breakdown) die gevolg is van 'n onverwerkte versteuring in homeostase. Hy is van 

mening dat indien spanning effektief gehanteer word, homeostase herstel word en 

siekte dus nie 'n noodwendige gevolg is nie. Ten einde die spanning te hanteer gebruik 

'n individu van die algemene streswerende hulpbronne tot sy/haar beskikking 

(Antonovsky, 1972, 1979, 1984). Hierdie streswerende hulpbronne word gedefinieer 

as fisiese, biochemiese, artifakte-materiele, kognitiewe, emosionele, waarde-houding

gefundeerde, interpersoonlike, makrososiokulturele eienskappe van 'n individu, 'n 

groep, 'n subkultuur of 'n gemeenskap waarmee 'n groot verskeidenheid stressors 

effektief vermy of gehanteer kan word. Die klem val dus op enige eienskap wat die 

hantering van 'n stressor fasiliteer. 
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Die mobilisering van streswerende hulpbronne stel die individu in staat om sin te maak 

uit sylhaar leefwereld en om die vele stressors waarmee mense gebombardeer word 

te hanteer. lndien 'n individu telkemale deur die mobilisering van streswerende 

hulpbronne in staat gestel word om stressors te hanteer en dit as betekenisvol beleef, 

ontwikkel die individu 'n sin vir koherensie (koherensiebelewing) wat die sentrale 

konstruk in Antonovsky se teorie is (Antonovsky, 1979, 1990, 1987). 

3.1.2 Definisie van koherensiebelewing 

Koherensiebelewing word aanvanklik deur Antonovsky (1979) gedefinieer as 'n globale 

orientasie wat 'n uitdrukking is van die mate waarin 'n persoon 'n omvattende, 

langdurige, dog dinamiese gevoel van vertroue het dat die interne en eksterne 

omgewing voorspelbaar is en dat daar 'n hoe waarskynlikheid is dat dinge so goed as 

wat verwag kan word, sal uitwerk. 

Later word die konstruk herdefinieer as " ... a global orientation that expresses the 

extent to which one has a pervasive enduring though dynamic feeling of confidence that 

(1) the stimuli deriving from one's internal and external environment in the course of 

living are structured, predictable, and explicable; (2) the resources are available to one 

to meet the demands posed by these stimuli; and (3) these demands are challenges, 

worthy of investment and engagement'' (Antonovsky, 1987: 19). 

In terme van die voorgestelde definisie blyk dit dus dat koherensiebelewing 'n wyse is 

waarop 'n individu die wereld beskou, asook sy/haar vermoe om stressors te hanteer. 

Dit is dus 'n wyse van waarneming wat kognitiewe en affektiewe elemente insluit en kan 

beskou word as 'n belangrike element in die basiese persoonlikheidstruktuur van 'n 

individu (Antonovsky, 1979). 

Verder word koherensiebelewing nie as staties nie, maar as dinamies gesien. Dit 

veronderstel dat alhoewel die basiese orientasie teen die vroee volwasse jare gevestig 

word, dit voortdurend deur die individu se lewensloop getoets en hervorm word. 
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Antonovsky ( 1979) gaan egter van die uitgangspunt uit dat veranderings in die 

koherensiebelewing van 'n individu gewoonlik nie drasties is nie, maar slegs klein 

veranderinge behels. Dit word dus wesenlik as 'n goed gevestigde disposisie gesien 
/ 

en as sodanig sal dit in 'n groot verskeidenheid van situasies g~implementeer kan word 

(Antonovsky, 1979, 1987). Antonovsky (1993) stel dit duidelik dat koherensiebelewing 

nie 'n hanteringstrategie is nie, aangesien dit nie 'n enkele weerstandsbron is wat in 

stresvolle situasies geaktiveer word nie. Koherensiebelewing word dus gesien as 'n stel 

fundamentele reels wat gedrag rig, waaronder ook 'n verskeidenheid van stres

hanteringstaktieke. 

3.1.3 Dimensies van koherensiebelewing 

Koherensiebelewing bestaan uit die dimensies 'verstaanbaarheid', 'hanteerbaarheid' 

en 'betekenisvolheid' wat vervolgens (Antonovsky, 1979, 1987, 1990) bespreek gaan 

word. 

a) Verstaanbaarheid 

Soos vervat in die definisie word van die standpunt uitgegaan dat 'n persoon met 'n hoe 

mate van koherensiebelewing, die stimuli vanuit die omgewing as verstaanbaar 

evalueer. Dit veronderstel dat die informasie geevalueer word as georden, konsekwent, 

gestruktureerd en duidelik in teenstelling met stimuli wat as geraas waargeneem word. 

Dit geld vir alle stimuli en nie net gewenste stimuli nie. Persone met 'n hoe mate van 

koherensiebelewing kan dus sin maak uit die stimuli waarmee hy/sy gebombardeer 

word. Persone wat nie oor 'n hoe sin vir koherensie beskik nie, is meer geneig om 

stimuli as onverstaanbaar te evalueer (Antonovsky, 1979, 1990). Dit is dus 'n 

kognitiewe aspek van individuele belewing. 

b) Hanteerbaarheid 

Hanteerbaarheid as deel van koherensiebelewing is die mate waarin iemand glo dat 
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daar genoeg bronne beskikbaar is om die stimuli mee te hanteer. Hierdie bronne kan 

of onder die individu se beheer wees, of beheer word deur ander legitieme persone. 

In hierdie opsig verskil die koherensiebelewing van die konstruk 'lokus van kontrole' 

aangesien 'n individu 'n sterk koherensiebelewing kan he, selfs indien die individu self 

oar min kontrole beskik (Antonovsky, 1979). Die belangrikste aspek is dat daar 'n 

belewing moet wees dat daar wel bronne beskikbaar is, al word dit deur ander 

betekenisvolle, legitieme persone beheer. Die beskikbaarheid van hulpbronne dra 

daartoe by dat die individu nie oorweldig voel deur die eise wat gestel word nie 

(Antonovsky, 1979). 'n Persoon met 'n hoe mate van koherensiebelewing is dus van 

mening dat die eise uit die omgewing met die beskikbare bronne gehanteer sal kan 

word. In teenstelling hiermee ervaar 'n persoon wat nie oar 'n hoe mate van 

koherensiebelewing beskik nie, die eise as oorweldigend, aangesien daar nie 

genoegsame bronne is om die eise mee te hanteer nie. 

Die hanteerbaarheidsaspek van koherensiebelewing versterk dus die individu se 

selfbelewenis en daar kan van die veronderstelling uitgegaan word dat 'n persoon met 

'n sterk koherensiebelewing hom-/haarself as bekwaam en bevoeg sal ervaar. Hierdie 

aspek van koherensiebelewing kan teoreties dan oak 'n invloed op die affektiewe 

uitoefen deurdat die individu nie deur die stimuli oorweldig word nie en positiewe 

gevoelens meer dikwels as negatiewe gevoelens ervaar word. Hierdie aspek van 

koherensiebelewing hou dus oak direk verband met eiewaarde en selfvertroue. 

c) Betekenisvolheid 

Betekenisvolheid word gesien as die motiverende dimensie van die konstruk en beskryf 

'n persoon as aktief betrokke by sy/haar eie lewe, doelwitte en daaglikse lewe. Dit 

veronderstel dat sekere lewensareas as belangrik geag word en die eise wat daaruit 

voortvloei, as uitdagings beskou word (Antonovsky, 1979, 1987, 1993d). 'n Persoon 

met 'n hoe mate van koherensiebelewing sal dus sekere lewensareas op emosionele 

vlak as 'die moeite werd' beskou en die nodige energie verbruik om die eise te hanteer. 

'n Persoon wat nie oar 'n hoe mate van koherensiebelewing beskik nie, evalueer die 
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eise as sinloos en betekenisloos wat 'n negatiewe invloed op die paging tot prestasie 

het. 

Hierdie aspek van koherensiebelewing word as sentraal gesien en as die faktor wat 

bepalend is vir die ware stand van koherensiebelewing. lndien hierdie aspek 

teenwoordig is, word van die standpunt uitgegaan dat dit 'n invloed op die motivering 

van die individu sal uitoefen. 'n Persoon met 'n sterk koherensiebelewing is dus iemand 

wat die eise as betekenisvol sien en gevolglik die uitdaging om dit te hanteer, aanpak 

(Antonovsky, 1979). 

d) Dinamika tussen die dimensies 

Antonovsky (1987) het van die veronderstelling uitgegaan dat al drie bogenoemde 

komponente op 'n dinamiese wyse in interaksie tree ten einde die individu in staat te 

stel om stressors te hanteer. Dit is dus in wese 'n enkele konstruk wat uit drie 

verskillende aspekte bestaan. Die verskillende vlakke van koherensiebelewing moet 

egter omsigtig gehanteer word, aangesien waninterpretasie maklik kan voorkom 

(Antonovsky, 1987, 1993b). Aanvanklik was Antonovsky van mening dat alhoewel die 

drie komponente 'n interaktiewe geheel vorm, daar wel idiosinkratiese verskille kan 

wees. 'n lndividu kan dus 'n hoe telling op die verstaanbaarheidskomponent van 

koherensiebelewing bereik, maar 'n laer telling op betekenisvolheid. Holm, Ehde, 

Lamberty, Dix en Thompson, (1988) en Frenz (1990) het van die standpunt uitgegaan 

dat koherensiebelewing 'n eendimensionele konstruk is met 'n enkele globale 

onderliggende faktor. 

'n Hoe koherensiebelewing veronderstel nie dat 'n individu die totale leefwereld as 

verstaanbaar, hanteerbaar en betekenisvol beskou nie. Die konstruk word dus binne 

persoonlike grense geaktiveer. Binne die grense is die stressors van belang en word 

dit as verstaanbaar, hanteerbaar en betekenisvol beskou. Sekere gebeure is egter per 

definisie nie hanteerbaar nie en Antonovsky (1979, 1987) stel dit duidelik dat hierdie 

gebeure nie 'n groot invloed op die individu se persoonlike belewing van koherensie 
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uitoefen nie. Elke individu bepaal self die grense van die koherensiebelewing. Daar 

word voorts veronderstel dat 'n sterk koherensiebelewing nie noodwendig in 'n 

psigologies gesonde persoon gevind word nie (Antonovsky, 1993). 'n lndividu met 'n 

rigiede koherensiebelewing kan moontlik so selfgesentreerd wees dat hy/sy nie 

noodwendig gesonde menseverhoudings handhaaf nie. 

Volgens Antonovsky (1987) is daar vier areas wat van wesenlike belang is vir die 

instandhouding van 'n sterk koherensiebelewing. Hierdie areas is emosies, 

onmiddellike persoonlike verhoudings, werk en eksistensiele vraagstukke soos die 

dood, onkeerbare mislukkings, konflik en isolasie. Wanneer die individu nie in hierdie 

kernareas 'n sterk koherensiebelewing toon nie, dui dit op die afwesigheid van 'n goed 

ontwikkelde koherensiebelewing. 

Wanneer die individu egter in staat is om binne hierdie areas die stimuli as 

verstaanbaar, hanteerbaar en betekenisvol te sien, word die globale disposisie van 

koherensiebelewing versterk en in stand gehou. Die individu kan ook sporadiese 

krisisse hanteer deur buigbare grense daar te stel. 

Antonovsky ( 1990, 1993b) sien die interaktiewe werking van die komponente van 

koherensie-belewing as dat dit binne 'n bepaalde sosiologiese struktuur plaasvind. Hy 

meld in hierdie verband dat die sosiologiese karakter van koherensiebelewing nie 

alleen in die strukturele bronne daarvan gelee is nie, maar dat dit deel vorm van 'n 

kollektiewe hantering en dat makro-veranderlikes nie buite rekening gelaat moet word 

wanneer koherensiebelewing bestudeer word nie. 

3.1.4 lnvloed van koherensiebelewing op streshantering en gesondheid 

Die invloed van koherensiebelewing op streshantering en gesondheid word soos volg 

gekonseptualiseer. 
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3.1.4.1 lnvloed van koherensiebelewing op streshantering 

Daar word van die standpunt uitgegaan dat biochemiese en fisiese stressors soms so 

'n dramatiese, direkte impak op die individu het, dat die streswerende hulpbranne dit 

nie kan aanspreek nie en die gesondheidstatus direk negatief be"invloed word. 

Psigososiale stressors, aan die ander kant, word altyd deur die streswerende 

hulpbranne gemedieer (Antonovsky, 1979). 

Daar word veronderstel dat koherensiebelewing se invloed op streshantering in 

werking tree sodra die individu met stresvolle stimuli gekonfranteer word. Die individu 

neem die stressor waar as verstaanbaar, hanteerbaar en betekenisvol en voel nie 

oorweldig deur die stressor nie (Antonovsky, 1979). Gallagher, Wagenfeld, Baro en 

Haepers ( 1994) het die ral van koherensiebelewing ondersoek in navorsing oar 

Belgiese persone wat chraniese siek familielede versorg. Oaar is bevind dat individue 

met 'n sterk koherensiebelewing die betekenisvolheid van die situasie evalueer en op 

grand van die betekenisvolheid daarvan besluit om betrokke te raak. McSherry en Holm 

(1994) het ook bevind dat koherensiebelewing 'n invloed uitoefen op die evaluasie van 

die stressors. 

Die individu met 'n sterk koherensiebelewing is bewus van hulpbronbeskikbaarheid en 

'n keuse van hulpbronne word gemaak wanneer stresvolle gebeure gehanteer moet 

word. Dit behels die keuse van 'n geskikte hanteringstrategie (Antonovsky, 1979; 

1987). Hierdie hipotese word bevestig deur McSherry en Holm (1994) wat ook bevind 

het dat persone met 'n hoe koherensiebelewing se hanteringsgedrag minder 

vermydend was as die van individue met 'n lae koherensiebelewing. Persone met 'n lae 

koherensiebelewing was ook minder geneig om te glo dat hul oor die persoonlike 

hulpbronne beskik om die situasie te kan hanteer. Die navorsers is op grand van 

hierdie bevindinge van mening dat koherensiebelewing moontlik nou verwant is aan die 

konstruk 'selfdoeltreffendheid' soos deur Bandura (1984) gekonseptualiseer. Gallagher 

et al. (1994) bevind oak dat koherensiebelewing 'n invloed uitoefen op die keuse van 

realistiese hanteringstrategiee en die vermyding van potensieel destruktiewe gedrag. 
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In navorsing deur Hart, Hittner en Paras ( 1991) word 'n interessante bevinding 

gerapporteer, naamlik dat koherensiebelewing nie verband hou met die waargenome 

beskikbaarheid van sosiale ondersteuning nie. Die outeurs stel dit duidelik dat hierdie 

bevinding moontlik 'n aanduiding mag wees van die diskriminantgeldigheid van 

koherensiebelewing as konstruk. Dit mag moontlik daarop dui dat koherensiebelewing 

as persoonlikheidskonstruk onafhanklik van hulpbronbeskikbaarheid funksioneer. Aan 

die ander kant word sosiale ondersteuning as streswerende hulpbron sterk deur 

Antonovsky (1979, 1987) beklemtoon. Die verband tussen sosiale ondersteuning en 

koherensiebelewing verdien dus meer aandag. 

Dit blyk dat koherensiebelewing ook 'n invloed op emosionele reaktiwiteit tydens die 

streshanteringsproses uitoefen. lndividue met 'n lae koherensiebelewing rapporteer 

meer stres, angs en woede gedurende die streshanteringsproses as persona met 'n 

hoe koherensiebelewing. Hierdie navorsingsbevindings hou teoreties verband met die 

konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' waar beheer oor emosies tydens stresvolle 

gebeure as vaardigheid gekonseptualiseer word (Rosenbaum, 1985). In die navorsing 

deur McSherry en Holm (1994) is verhoogde emosionele reaktiwiteit voor, gedurende 

en na 'n stresvolle gebeurtenis bevind. Dit blyk dat persone met 'n sterk koherensie

belewing in staat is om negatiewe reaksies tydens streshantering te beheer. lndividue 

met 'n sterk koherensiebelewing is dus in staat om genoegsame hulpbronne te aktiveer 

ten einde die stressor te hanteer. Sodoende word homeostase weer bewerkstellig 

i_Antonovsky, 1979). Die mobilisering van streswerende hulpbronne en die 

instandhouding van koherensiebelewing be"invloed mekaar wedersyds. 'n lndividu met 

'n sterk koherensiebelewing beskik oor genoegsame bronne om die spanning te 

hanteer wat weer tot 'n sterker koherensiebelewing bydra. 

3.1.4.2 lnvloed van koherensiebelewing op psigiese en fisiese gesondheid 

Volgens Antonovsky (1987, 1990) is siekte die gevolg wanneer spanning en stressors 

nie suksesvol hanteer word nie en die liggaam dus 'ingee'. lndien die stressors 

voortdurend deur die hulpbronne gehanteer word, word die spanning ontlont, 
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homeostase word weer bewerkstellig en die individu bly gesond, aangesien daar nie 

orgaanslytasie voorkom nie. Daar moet in ag geneem word dat die salutogeniese 

orientasie nie siekte en gesondheid as teenoorgesteldes beskou nie, maar dat 'n 

persoon se gesondheidstatus op 'n kontinuum gesien word. Volgens Antonovsky ( 1979) 

is die vraag dus nie wat 'n sekere siekte veroorsaak het nie, maar eerder watter faktore 

bepaal waar 'n individu hom-/haarself op die kontinuum bevind. 

Navorsingsbevindinge ondersteun hierdie hipotese en toon aan dat persone met 'n 

sterk koherensiebelewing beter psigiese en fisiese gesondheid geniet. Holm et al. 

( 1988) het die verhouding tussen koherensiebelewing en verskeie psigologiese en 

fisiese simptome in 100 voorgraadse studente ondersoek. Met die navorsingsresultate 

is bevind dat koherensiebelewing negatief korreleer met angs (-0,71 ), depressie (-0,62) 

en fisiese simptome (-0,54). Soortgelyke resultate word gerapporteer in navorsing met 

124 eerstejaarstudente (McSherry, Holm, & Popinga, 1991 ). In die navorsing korreleer 

koherensiebelewing negatief met angs (-0,59), depressie (-0,52) en fisiese simptome 

(-0,43). Frenz (1990) bevind oak dat koherensiebelewing sterk negatief korreleer met 

angs (-0,85) en depressie (-0,60). Navorsing met insulien-afhanklike diabete toon aan 

dat persone met 'n hoe koherensiebelewing minder psigiese uitbranding ervaar (-0,69) 

en hoer vlakke van subjektiewe gevoelens van gesondheid (-0,65) rapporteer as 

persone met 'n lae koherensiebelewing (Lundman & Norberg, 1993). 

In 'n navorsing van 230 lede van 'n kibboets, bevind Carmel et al. ( 1991) dat 

koherensiebelewing positief korreleer met psigologiese (0,23) en fisiese gesondheid 

(0,21 ). Dit is interessant dat hierdie navorsing verskillende effekte by die manlike en 

vroulike proefgroepe bevind het. Die resultate dui daarop dat onlangse 

lewensveranderings (recent life events), soos gemeet met die Holmes en Rahe-skaal, 

laer vlakke van psigologiese en fisiese gesondheid by die vroulike proefgroep voorspel 

het, sander positiewe mediasie deur koherensiebelewing. By die manlike proefgroep 

is weer bevind dat koherensiebelewing 'n definitiewe invloed op gesondheid uitoefen, 

maar nie onlangse lewensveranderings nie. Dit word verklaar aan die hand van die feit 

dat manlike persone beter in staat is om gedurende die evaluering van die stressor, die 
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streswerende hulpbronne te mobiliseer, terwyl vroulike persone moontlik meer 

afhanklik is van sosiale ondersteuning, wat eers later in die hanteringsproses 'n invloed 

uitoefen (Carmel et al., 1991). 

Navorsing het 'n negatiewe verband tussen koherensiebelewing en angs bevind. 

Bernstein en Carmel (1987) het koherensiebelewing met angs as staat en trek in 'n 

studie met 46 mediese studente in Israel vergelyk. 'n Sterk negatiewe korrelasie (r = 
-0, 77) is bevind. In soortgelyke navorsing rapporteer Antonovsky en Sagy (1990) 'n 

betekenisvolle omgekeerde verband (r = -0,61) tussen koherensiebelewing en angs 

( staat). So ook bevind Frenz, Carey en Jorgensen ( 1993) 'n negatiewe korrelasie 

tussen koherensiebelewing en angs (trek) (r = -0,85). 

Hierdie negatiewe korrelasies wat bevind is, het positiewe reaksie van Antonovsky 

(1988, 1993) ontlok, aangesien dit in pas is met die aanname dat koherensiebelewing 

'n persoon in staat stel om stressors beter te hanteer. Die resultate mag potensieel 

egter nie so gunstig vir die konstruk 'koherensiebelewing' wees nie, aangesien dit die 

geldigheid van die konstruk onder verdenking bring. Dit mag impliseer dat koherensie

belewing nie 'n afsonderlike konstruk is nie, maar bloot die teenoorgestelde van staat

en trek-an gs (Frenz et al., 1993). Die st erk assosiasie tussen die twee konsepte kan 

ook gesien word in die lig van navorsing gedoen deur Watson en Clark (1984). Hierdie 

outeurs het verskeie persoonlikheidskale vergelyk en bevind dat, alhoewel die 

persoonlikheidskale op die oog af verskillend is, dit eintlik dieselfde, stabiele en 

langdurige trek van negatiewe affektiwiteit meet. Negatiewe affektiwiteit word gesien 

as 'n predisposisie om distres en ongemak in 'n verskeidenheid van situasies te beleef, 

selfs wanneer omgewingstoestande gunstig is. Die verband tussen die konstruk 

'gehardheid' soos deur Kobasa (1979) gekonseptualiseer, en negatiewe affektiwiteit 

is goed nagevors en word later in die hoofstuk breedvoerig bespreek. Dit is dus 

belangrik dat die verwantskap tussen koherensiebelewing en negatiewe affektiwiteit in 

toekomstige navorsing meer aandag moet geniet. 

In vergelyking met soortgelyke meetinstrumente word 'n positiewe korrelasie van 0,50 
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tussen koherensiebelewing en gehardheid verkry (Williams, 1990). Kravetz, Drory en 

Florian (1993) bevind dat koherensiebelewing positief korreleer met die subskale 

verbondenheid (0,48), uitdaging (0,31) en kontrole (0,45) van die gehardheidsvraelys. 

Daar is oak 'n positiewe korrelasie (0,26) bevind tussen koherensiebelewing en interne 

lokus van kontrole, soos deur Rotter (1966) geformuleer. 'n Positiewe verband word 

oak verkry wanneer koherensiebelewing met eiewaarde vergelyk word (Petrie & 

Azariah, 1990). 

3.1.5 Koherensiebelewing as salutogeniese konstruk 

Antonovsky ( 1979, 1987), wat die salutogeniese orientasie bekendgestel het, 

beklemtoon vanselfsprekend die salutogeniese aard van koherensiebelewing. 

Koherensiebelewing word beskou as 'n globale orientasie wat bepaal waar 'n individu 

hom-/haarself op die siekte/gesondheid-kontinuum bevind. Dit behoort nie alleen 

beskou te word as 'n moderatorveranderlike in die stres/siekteverhouding nie, maar 

moet gebruik word om te verklaar hoe die individu in staat is om stresvolle stimuli te 

hanteer en ten spyte van die alomteenwoordigheid van stressors, gesond te bly 

(Antonovsky, 1979). 

Die konseptualisering van die konstruk leen horn by uitstek tot 'n uitbreiding daarvan. 

Antonovsky (1987) het tentatief aanvaar dat koherensiebelewing moontlik 'n invloed op 

werksprestasie kan uitoefen. Hy het van die veronderstelling uitgegaan dat, wanneer 

'n taak dubbelsinnig en kompleks is, die sterkte van die koherensiebelewing moontlik 

'n bydrae kan lewer. Die individu met 'n sterk koherensiebelewing sal gemotiveer wees 

om die taak op hande as 'n uitdaging te beskou, om struktuur te skep, en toepaslike 

hulpbronne te mobiliseer. Terselfdertyd sal 'n individu met 'n sterk koherensiebelewing 

meer vertroue he dat die uiteindelike uitkomste positief sal wees. Hierdie invloed sal 

veral geld wanneer sodanige taak as betekenisvol geevalueer word. 

Die verband tussen koherensiebelewing en ander veranderlikes het oak al 'n mate van 

aandag geniet. Koherensiebelewing is in verband gebring met aftrede (Antonovsky & 
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Sagy, 1990; Sagy, Antonovsky & Adler, 1990) en met werk (Kalima & Vuori, 1990; 

Strumpher, Fritz & Page, 1991 ). Daar is ender meer gevind dat koherensiebelewing 

positief met werkstevredenheid korreleer. Waar koherensiebelewing 'n persoonlike 

disposisie is, mag toekomstige resultate die belangrikheid van die konstruk in ander 

lewensareas aandui. 

3.2 PERSOONLIKHEIDSGEHARDHEID 

Die konstruk 'persoonlikheidsgehardheid', soos deur Kobasa, Hilker en Maddi (1979) 

gekonseptualiseer, sal vervolgens bespreek word. 

3.2.1 Agtergrond tot persoonlikheidsgehardheid 

Kobasa en medewerkers het in 1979 die vraag begin gevra of dit moontlik is om stres 

te ervaar en steeds gesond te bly. In hierdie opsig kan dit as 'n voorbeeld van die 

salutogeniese orientasie beskou word. Daar word veronderstel dat mense oar die 

algemeen meer bewus is van stres en dat pogings om dit te vermy, futiel is as gevolg 

van die oormaat van stressors waarmee die mens daagliks gekonfronteer word 

(Kobasa et al., 1979). 

In 'n verkennende studie (Kobasa et al., 1979) word van die hipotese uitgegaan dat drie 

faktore 'n persoon moontlik in staat kan stel om stres te hanteer sander om siek te 

word, naamlik (1) konstitusie, (2) sosiale ondersteuning en (3) persoonlikheid. In die 

soeke na die tipe persoonlikheid wat stres kan weerstaan, word die literatuur oar 

hantering, menslike ontwikkeling en eksistensiele persoonlikheidsteorie bestudeer. Die 

volgende hipoteses word deur die navorsers gestel: 

• Die persoon wat 'n gevoel van verbondenheid met die verskillende aspekte 

van die lewe het, in teenstelling met 'n gevoel van alienasie (vervreemding), 

sal relatief gesond bly. Hierdie hipotese word gestel aangesien die verbonde 

persoon doelgerig en aktief betrokke is by sy/haar eie lewe en daarom die 
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moeite sal doen om stressors te hanteer. Dit is in teenstelling met die 

persoon wat gealieneerd is, die lewe as waardeloos evalueer en daarom nie 

genoegsame sin en betekenis in stresvolle gebeure sien om dit te hanteer 

nie. 

• Die persoon wat glo dat hy/sy kontrole oar sy/haar eie lewe het, eerder as 

om ekstern beheer te word, sal relatief gesond bly. Die onderliggende 

aanname is dat so 'n persoon glo dat hy/sy oar die vermoe beskik om 

situasies op 'n kognitiewe vlak te transformeer en om buigsaam genoeg te 

wees om effektief op te kan tree. Die persoon wat van mening is dat hy/sy nie 

kontrole het nie, sal oorweldig word deur die stresvolle stimuli aangesien 

hy/sy hom-/haarself as magteloos beleef. 

• Die persoon wat van uitdagings hou en graag nuwe dinge aanpak, sal relatief 

gesond bly in teenstelling met die persoon wat bekendheid en sekuriteit hoog 

ag. Die redenasie is dat die persoon wat nuwe uitdagings aanpak, al die 

omgewing verken het en weet watter hulpbronne beskikbaar is om stresvolle 

stimuli mee te hanteer. Sodanige persoon het oak al oefening in die vermoe 

om aanpassings te maak. Die hipotese word verder gestel dat so 'n persoon 

moontlik stres kan geniet, minder daardeur oorweldig word en vinniger 

daarvan sal herstel. Die persoon wat nie van uitdagings hou en sekuriteit as 

voorvereiste stel, sal nie van stresvolle gebeure hou nie en maklik daardeur 

oorweldig voel (Kobasa et al., 1979). 

Om bogenoemde hipoteses te toets word gebruik gemaak van 'n samestelling van 

meetinstrumente, naamlik: (1) die Alienasie-toets (Maddi, Kobasa & Hoover, 1978), 

lnterne/eksterne-lokus-van-kontrole-skaal (Rotter, Seeman & Liverant, 1962), 'n aantal 

skale van die Personality Research Form en van die California Life Goals Evaluation 

Schedules (Hahn, 1969, soos aangehaal deur Kobasa et al., 1979). 

Die resultate van die navorsing bevestig al die hipoteses en dui verder aan dat die 
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persoon wat 'n hoe mate van stres ervaar, maar nie siek is nie, die stressors as minder 

bedreigend waarneem (Kobasa et al., 1979). 

3.2.2 Definisie van persoonlikheidsgehardheid 

Persoonlikheidsgehardheid word deur Kobasa et al. (1982:169) gedefinieer as "A 

constellation of personality characteristics that function as a resistance resource in the 

encounter with stressful life events. The personality dispositions of hardiness are 

commitment, control and challenge". 

Uit die definisie blyk dit dat gehardheid gesien word as 'n stel persoonlikheidskenmerke 

wat stresvolle gebeure kan medieer. Die definisie dui dus aan dat gehardheid 'n stel 

kenmerke is wat 'n individu se benadering tot eksterne eise kenmerk. Kobasa ( 1982b) 

gaan van die veronderstelling uit dat die stel persoonlikheidseienskappe op 'n 

dinamiese wyse in interaksie tree om die effek van gehardheid te skep. 

3.2.3 Dimensies van persoonlikheidsgehardheid 

Die kenmerke van die geharde persoonlikheid wentel om die aspekte van 

verbondenheid, kontrole en 'n soeke na uitdagings. 

a) Verbondenheid 

Die persoon wat 'n hoe mate van verbondenheid toon in teenstelling met alienasie, 

vertrou op hom-/haarself om wyses te vind om ervarings so te herdefinieer dat dit as 

interessant en belangrik geag kan word. Dit veronderstel dus 'n aktiewe betrokkenheid 

by die eie leefwereld (Maddi & Koshaba, 1994). Die persoon wat oor verbondenheid 

beskik, toon 'n algemene doelgerigtheid wat hom/haar in staat stel om aan 

betekenisvolle aktiwiteite deel te neem en betekenisvolle persone en gebeure te 

identifiseer (Kobasa et al., 1982). Daar word oak veronderstel dat die verbondenheid

aspek van gehardheid bydra tot 'n aktiewe benadering tot die lewe, aangesien die 
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individu as gevolg van investering in die self en sosiale omgewing, nie maklik tou 

opgooi nie (Kobasa et al., 1982a). In teenstelling hiermee is die persoon wat 

gealieneerd is, iemand wat nie aktief betrokke by die leefwereld is nie en wat nie in 

staat is om die betekenisvolheid van situasies waar te neem nie. 

b) Kontrole 

Die persoon wat oor 'n gevoel van kontrole beskik, is van mening dat hy/sy invloedryk 

in sy/haar eie lewe kan wees en dat hy/sy nie die passiewe slagoffer van gebeure is 

nie. Hierdie gevoel van kontrole herinner aan die konsep van waargenome kontrole, 

soos deur Seligman (1975) bespreek, wat in teenstelling is met aangeleerde 

hulpeloosheid. Dit berus ook voorts op die konsep 'lokus van kontrole' (Phares, 1976; 

Rotter, 1966). Hierdie gevoel van kontrole berus nie op die na"lewe verwagting dat alle 

omstandighede en gebeure kontroleerbaar is nie, maar eerder op die persepsie dat die 

self as synde individu wel kontrole kan uitoefen deur die gebruikmaking van kennis, 

vaardighede, keuse en verbeelding (Kobasa et al., 1982). 'n Persoon wat oor 'n 

belewing van kontrole beskik, sien gebeure as 'n natuurlike uitvloeisel van eie gedrag 

en daarom nie vreemd of oorweldigend nie. In teenstelling hiermee is 'n individu wat 

nie oor 'n gevoel van kontrole beskik nie, uitgelewer aan vreemde, oorweldigende 

stresvolle gebeure. 'n Gevoel van hulpeloosheid en magteloosheid word ervaar, 

aangesien die persoon aanvaar dat daar geen invloed op die gebeure uitgeoefen kan 

word nie. 

c) Uitdaging 

Die persoon wat oor die dimensie 'uitdaging' beskik, is van mening dat aktualisering die 

gevolg kan wees van groei deur ervaring, eerder as die gevolg van sekuriteit, gemak 

en roetine (Maddi & Koshaba, 1979). Daar word aanvaar dat verandering die norm is, 

in teenstelling met sekuriteit en dat gebeure die geleentheid vir groei en ontwikkeling 

daarstel (Kobasa et al., 1982). In teenstelling hiermee is die individu wat nie oor 

uitdaging beskik nie, versigtig en bang om verandering te aanvaar, aangesien dit die 
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gevoel van sekuriteit bedreig. 

d) Dinamika tussen die dimensies 

Volgens Kobasa (1979) tree die drie komponente in interaksie met mekaar ten einde 

gehardheid te vestig. Navorsingsresultate toon ook aan dat alhoewel verbondenheid, 

kontrole en uitdaging interverwant is, dit nie dieselfde is nie (Bartone, Ursano, Wright 

& Ingraham, 1989). Navorsingsresultate verskil in terme van die hoeveelheid dimensies 

wat gehardheid verteenwoordig en verklaar (Hull, Van Treuren & Virnelli, 1987). 

Daar word volgens die eksistensiele persoonlikheidsteorie van die veronderstelling 

uitgegaan dat 'n individu 'n geharde persoonlikheid sal ontwikkel, as hy/sy in die 

kinderjare aan 'n verskeidenheid van geleenthede en stimulasie blootgestel is en 

ondersteuning en aanmoediging ontvang het, wanneer uitdagings aangepak is. Die 

aanmoediging wat vir kognitiewe vaardighede soos simbolisering, verbeelding en 

oordeel ontvang is, word ook van belang geag. Hierdie voorwaardes is in pas met die 

eksistensiele persoonlikheidsteorie waar dit as kernvoorwaardes vir persoonlike groei 

geld (Kobasa & Maddi, 1977). 

Daar word voorts gekonseptualiseer dat gehardheid 'n persoonlikheidskonstruk is wat 

in 'n wye verskeidenheid situasies oor 'n lang periode te voorskyn sal tree. So word 

daar ook veronderstel dat gehardheid moontlik 'n invloed op werk kan uitoefen, 

aangesien 'n geharde persoon sy/haar lewe in die algemeen, en werk in die besonder, 

as 'n uitdaging beskou, waar sy/haar invloed kan geld. Dit bring mee dat 'n individu met 

'n hoe mate van gehardheid 'n verbondenheid ten opsigte van sy/haar werk sal toon 

en aktief daarin sal funksioneer (Kobasa, 1979). 

Kobasa (1979, 1982, 1983) konseptualiseer die konstruk 'gehardheid' spesifiek binne 

die stresproses. Sy gaan van die standpunt uit dat 'n geharde individu in staat is om 

stressors kognitief en optimisties te evalueer, asook om toepaslike hanteringstrategiee 

te selekteer. Die hele streservaring word gesien as 'n geleentheid om nuwe uitdagings 
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aan te pak, nuwe doelwitte daar te stel en op grand daarvan betrokke te raak. Die 

positiewe lewensuitkyk wat op doelgerigtheid en betrokkenheid berus, stel die individu 

ook in staat om die negatiewe impak van gebeure te verminder (Kobasa & Puccetti, 

1983). 

'n lndividu wat oor gehardheid beskik, is van mening dat hy/sy kontrole oor 

gebeurtenisse kan uitoefen, terwyl die nie-geharde persoon meer negatiewe emosies 

sal ervaar, aangesien hierdie tipe persoonlikheid nie hantering en kontrole verwag nie. 

Gehardheid veronderstel 'n buffereffek teen stressors wat waarskynlik 'n positiewe 

effek op gesondheid het (Kobasa, 1982b; Kobasa et al., 1981; Kobasa, Maddi & Zola, 

1983). 

'n Persoon wat oor 'n geharde persoonlikheid beskik, is bereid en in staat om in 

interaksie met die omgewing te wees. Daar word dus aktief gepoog om stressors te 

hanteer wat die uitputtingsfase van die stresproses vermy en sodoende psigo

fisiologiese homeostase herstel (Kobasa, Maddi, Puccetti & Zola, 1985). 

3.2.4 lnvloed van persoonlkheidsgehardheid op streshantering en 

gesondheid 

Die buffereffek van gehardheid is meestal geformuleer in die konteks van sosiaal

psigologiese modelle van stres en hantering. Volgens die modelle aktiveer 

psigologiese stres simpatiese en neuro-endokrine sisteme wat verhoogde fisiologiese 

aktivering tot gevolg het (soos in die biomediese model). Gedurige of langdurige 

aktivering lei tot siekte as gevolg van die slytasie van die sisteme en organe (Krantz 

& Manuck, 1984; Menkes et al., 1989) en 'n toenemende onvermoe van die immuun

sisteem om die eise te hanteer (O'Leary, 1990). Dit is dus in wese 'n interaktiewe model 

waar psigologiese stres en die daaropvolgende aktivering gesien word as 'n funksie 

van die persoon se perseptuele evaluering van 'n gebeurtenis as bedreigend al dan 

nie, asook die evaluering van die vermoe om die eise te hanteer (Lazarus & Folkman, 

1984a). 
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3. 2. 4. 1 lnvloed van persoonlikheidsgehardheid op streshantering 

Daar word veronderstel dat gehardheid 'n individu se kwesbaarheid vir die effek van 

stres op verskeie plekke in die model kan be"lnvloed. Ten eerste word die hipotese 

gestel dat 'n geharde persoon se verwagtinge van so 'n aard is dat hy/sy minder geneig 

sal wees om 'n gebeurtenis as stresvol waar te neem, wat die potensiaal van 

patofisiologiese opwekking verminder (Kobasa et al., 1985). 

Navorsing het bevind dat gehardheid wel 'n invloed op die evaluering van stressors 

uitoefen. Geharde individue rapporteer dat hulle dieselfde ervarings het as nie-geharde 

individue, maar hulle sien die gebeure as meer positief en kontroleerbaar (Rhodewalt 

& Agustsdottir, 1984; Rhodewalt & Zone, 1989). Pad-analises het ook aangetoon dat 

die evaluering van 'n stressor die verhouding tussen gehardheid en gerapporteerde 

simptome be·invloed (Rhodewalt & Zone, 1989; Wiebe, 1991 ), en ook tussen 

gehardheid en gesondheidsgedrag (Wiebe & Mccallum, 1986). In wese blyk dit dus dat 

hoe gehardheid tot laer vlakke van negatief geevalueerde stres lei, wat weer tot minder 

gerapporteerde simptome en meer positiewe gesondheidsgedrag lei. 

Aangesien 'n persoon se evaluering van 'n gebeurtenis wat in die verlede plaasgevind 

het, gekleur word deur idiosinkratiese interpretasie, is daar gepoog om die effek van 

gehardheid op evaluasies van objektiewe stimuli te bestudeer. Hull, Van Treuren & 

Propsom (1986) het bevind dat persone wat lae tellings op die verbondenheid- en 

kontrole-dimensies van die gehardheidskaal gekry het, 'n minder 'gesonde' 

attribusiestyl gehad het. Die individue met lae tellings het interne, stabiele en globale 

attribusies oor negatiewe gebeure gemaak terwyl hulle eksterne, onstabiele en 

spesifieke attribusies oor positiewe gebeure gemaak het. Hierdie bevinding is ook in 

laboratoriums getoets waar kognitiewe response gemeet is, terwyl die persoon aan 

negatiewe, gestandaardiseerde toetse onderwerp is. Die resultate het aangetoon dat 

die manlike proefpersone wat hoer tellings op gehardheid het, die take as minder 

bedreigend en meer kontroleerbaar gesien het as die proefpersone wat lae tellings op 

die gehardheidskaal gekry het. Dieselfde resultate is verkry met liggaamlike sowel as 
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kognitiewe en sosiale stressors (Wiebe et al., 1992). Selfs nadat neurotisisme 

gekontroleer is, het die resultate steeds beduidend gebly. 

Daar is dus ondersteuning vir die hipotese van 'n geharde kognitiewe styl. Navorsers 

het aangetoon dat die geharde individu meer positiewe waarnemings van dieselfde 

objektiewe situasie maak, as die nie-geharde individu en dat hierdie verhoudings nie 

ten volle aan neurotisisme toegeskryf kan word nie (Wiebe et al., 1992). 

Daar word tweedens van die veronderstelling uitgegaan dat gehardheid 'n invloed 

uitoefen op die tipe hanteringstrategie wat geselekteer word, asook die toepaslikheid 

van die strategie (Kobasa & Maddi, 1979). Volgens die teorie het gehardheid 'n invloed 

op die hantering van stressors. Navorsing toon aan dat die geharde persoon 'n 

verskeidenheid van strategiee gebruik wat aktief en probleemgesentreerd is, terwyl die 

nie-geharde persoon stressors vermy en ontken (Williams, Wiebe & Smith, 1992). 

Williams (1992) bevind dat sulke hanteringstrategiee ook 'n effek het op die 

gerapporteerde simptome. 

Gesondheidsgedrag is 'n wyse waarop stressors gehanteer kan word en word as 'n 

hanteringstrategie beskou. Die invloed van gehardheid op gesondheidsgedrag is 

nagevors en daar is bevind dat die geharde individu beter gesondheidsgedrag as die 

nie-geharde persoon openbaar (Wiebe & McCallum, 1986) en dat hy/sy minder geneig 

is om met gesondheidsgedrag ten tye van stres slap te le. 

Alhoewel die probleme met self-rapporteringsmetingstegnieke bogenoemde navorsing 

be·invloed en die moontlikheid van neurotisisme as moderatorveranderlike nie uitgesluit 

kan word nie (Smith, Pope, Rhodewalt & Poulton, 1989), het objektiewe data oor 

gedrag wel aangetoon dat gehardheid response in aversiewe situasies be·invloed 

(Carver, Schreier & Weintraub, 1989; Wiebe, 1990). 

Daar word aanvaar dat die geharde persoon 'n objektiewe stressor deur kognitiewe en 

gedragsingrepe 'transformeer' sodat dit as meer positief en minder bedreigend 
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geevalueer kan word (Gentry & Kobasa, 1984; Maddi & Kobasa, 1981 ). Hierdie siening 

is in pas met sosiaal-kognitiewe, transaksionele sienings van persoonlikheid 

waarvolgens van die standpunt uitgegaan word dat die individu nie alleen reageer op 

gebeurtenisse nie, maar dit aktief skep deur sy/haar keuses en gedrag (Cantor, 1990). 

Dit sluit oak aan by die teoretiese aannames oar die geharde persoon, alhoewel die 

meganismes nag nie duidelik gekonseptualiseer en geoperasionaliseer is nie (Wiebe 

& Williams, 1992). 

Die navorsingsresultate toon aan dat die nie-geharde persoon oar dieselfde vermoe 

beskik om aversiewe situasies te hanteer, as die geharde persoon, maar dat die 

geharde persoon meer sensitief is vir die kontekstuele faktore in die proses. Dit het 

geblyk dat die geharde persoon slegs, indien daar voldoende rede gegee is, gepoog 

het om die taak te omskep (Sansone, Weir, Harpster & Morgan, 1992; Sansone, 

Wiebe, Morgan, Palmer & Rich, 1992). Dit dui daarop dat daar 'n 'doel' moes wees, 

alvorens die geharde proefpersoon dit nodig gevind het om die taak te omskep. Dit 

moes dus eers as betekenisvol geevalueer word. Hierdie bevinding is in pas met 

hanteringsteoriee waarin gestel word dat daar nie 'n enkele 'beste' strategie is 

waarmee stres gehanteer kan word nie en effektiewe hantering die resultaat is van 'n 

keuse uit 'n verskeidenheid van strategies wat op 'n buigsame wyse ge·implementeer 

kan word (Antonovsky, 1987). 

Kobasa ( 1979) gaan van die standpunt uit dat 'n geharde persoon se doelgerigte 

streshantering daartoe bydra dat psigofisiologiese opwekking van korte duur is en 

homeostase vinnig herstel kan word. In hierdie verband bevind Contrada (1989) dat die 

geharde manlike proefpersoon, tydens die uitvoering van 'n spesifieke taak, minder 

diastoliese bloeddrukresponse getoon het, as die nie-geharde manlike proefpersoon. 

Wiebe ( 1991) het oak bevind dat die geharde manlike proefpersone se harts lag 'n 

kleiner toename as die nie-geharde manlike proefpersone getoon het, wanneer hulle 

met stressors gekonfronteer word. Dieselfde is egter nie by 'n vroulike proefgroep 

gevind nie. Eers nadat stressors ge"identifiseer is wat toepaslik is vir albei geslagte, het 

hul dieselfde by die vroulike proefpersone gevind. Hierdie verminderde psigo-
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fisiologiese reaktiwiteit was statisties beduidend, selfs nadat neurotisisme gekontroleer 

was. 

Met ander navorsing is egter bevind dat gehardheid psigofisiologiese reaktiwiteit 

verhoog (Allred & Smith, 1989; Van Treuren & Hull, 1987). Net so is daar resultate wat 

daarop dui dat aktiewe hantering tot hartvatsiektes kan lei (Krantz & Manuck, 1984 ), 

aangesien hierdie persoon voortdurend in 'n staat van fisiologiese opwekking 

funksioneer. Hierdie teenstrydigheid mag moontlik verklaar word deur die aanname dat 

die geharde persoon aktief poog om die stressor te hanteer wat weer verhoogde 

psigofisiologiese reaktiwiteit verg. In die literatuur word hantering gesien as 'n 

dinamiese proses wat oar tyd verandering in respons teweeg mag bring ten einde die 

waargenome eise uit die omgewing te hanteer (Lazarus & Folkman, 1984a). In die 

laboratorium word slegs die onmiddellike fisiologiese gevolge van die hanteringsproses 

waargeneem. Alhoewel pogings om die stressors te hanteer op die kart termyn tot 

verhoogde aktivering kan lei, kan dit moontlik langtermynvoordele inhou om, 

byvoorbeeld, die stressor se intensiteit en duur te verminder. Die potensiele gevaar van 

stressors mag teoreties tot 'n verlaging van aktivering op die langtermyn lei. Die 

verhoogde fisiologiese reaktiwiteit kan dus nie sander meer as negatief beskou word 

nie (Wiebe & Williams, 1992). Dit is in pas met Selye (1976) se algemene 

aanpassingssindroom waar siekte gesien word as die gevolg van die liggaam se 

onvermoe om voortdurend die stressor te hanteer en orgaanslytasie te voorkom, 

aangesien homeostase nie herstel word nie. 

3. 2. 4. 2 lnvloed van persoonlikheidsgehardheid op psigiese en fisiese gesondheid 

Uit die literatuur blyk dit dat die geharde persoon minder fisiese simptome ten tye van 

stres en oak in 'n latere stadium rapporteer as die nie-geharde persoon (Bartone et al., 

1989; Kobasa et al., 1981; Kobasa et al., 1982a; Kobasa et al., 1982b; Kobasa et al., 

1985; Rhodewalt & Zone, 1989; Wiebe et al., 1992). Met sekere van die navorsing is 

daar gepoog om te bepaal of hierdie hoofeffek onafhanklik van neurotisisme voorkom. 

Funk en Houston (1987) het geen beduidende effek van gehardheid op fisiese 
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simptome bevind voor en nadat die effek van neurotisisme deur regressie-analise 

gekontroleer is nie. Wiebe et al. (1992) het egter bevind dat die verkree hoofeffek van 

gehardheid in die manlike proefgroep steeds beduidend was, selfs nadat neurotisisme 

gekontroleer is, maar dat die hoofeffek nie meer beduidend vir die vroulike proefgroep 

was nie. Rhodewalt en Zone (1989) het bevind dat die kontrolering van neurotisisme 

die hoofeffek van gehardheid by die vroulike proefpersoon onbeduidend maak. 

Alhoewel hierdie verkree hoofeffek van gehardheid in pas is met die model, toets dit 

nie die hipotese dat gehardheid as buffer funksioneer nie. lndien gehardheid die 

negatiewe impak van stres verminder, behoort die navorsing aan te toon dat 

gehardheid sigbaar is in die aanwesigheid, maar nie in die afwesigheid van stresvolle 

omstandighede nie (Wiebe & Williams, 1992). Navorsing waarmee wel bevind is dat 

daar ten tye van stres 'n interaksie met gehardheid is, is die uitsondering (Kobasa, 

Maddi & Puccetti, 1982; Rhodewalt & Zone, 1989). Die meeste ander navorsing het nie 

statisties beduidende resultate gelewer nie (Funk & Houston, 1987; Kobasa et al., 

1981; Kobasa et al., 1982b; Kobasa et al., 1983; Kobasa & Puccetti, 1983; Wiebe & 

McCallum, 1986; Wiebe et al., 1992). 

Dit blyk ook voorts dat al drie komponente van gehardheid nie ewe veel invloed op 

siekte en gesondheid uitoefen nie. Daar is bevind dat verbondenheid (commitment) en 

kontrole wel 'n hoofeffek op siekte uitoefen, maar die subskaal 'uitdaging' oefen nie 'n 

hoofeffek uit nie (Hull et al., 1987; Roth, Wiebe, Fillingim & Schay, 1989; Sheppard & 

Kashani, 1991 ). Daar word aanbeveel dat toekomstige navorsing op die onafhanklike 

en interafhanklike invloed van die drie komponente van gehardheid op gesondheid/ 

siekte fokus (Wiebe & Williams, 1992). 

Alhoewel dit blyk dat gehardheid wel 'n invloed op gesondheid uitoefen, blyk dit dat die 

meganisme nag nie voldoende uitgeklaar is nie. 
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3.2.5 Gehardheid as salutogeniese konstruk 

Strumpher ( 1991) is van mening dat gehardheid 'n salutogeniese konstruk is wat 

patogenies gekonseptualiseer en geoperasionaliseer word. Dit was die eerste konstruk 

waar die navorsingsvraag positief gestel is. Die vraag was nie watter patogene siekte 

veroorsaak nie, maar watter kenmerke verbeter 'n persoon se stresweerbaarheid 

(Kobasa et al., 1979). In hierdie opsig is die konseptualisering dus salutogenies, maar 

volgens die eng siening dat gehardheid as buffer teen die negatiewe effek van stres 

kan dien, word die konstruk bloot as moderatorveranderlike beskou. Die basiese 

metafisiese aannames van salutogenese word nie direk deur die teoretici aangespreek 

nie en die navorsingsmetodologie val binne die kader van die patogene-tradisie waar 

onderskei word tussen gesonde en siek mense en gesondheidstatus nie op 'n 

kontinuum beskou word nie. Die navorser is van mening dat gehardheid op grond van 

die positiewe fokus en konseptualisering as een van die belangrike salutogeniese 

konstrukte beskou kan word. 

3.3 POTENSIE 

Die konstruk 'potensie', soos deur Ben-Sira (1985) gekonseptualiseer, word vervolgens 

bespreek. 

3.3.1 Agtergrond tot potensie 

Die term 'potensie' is deur Ben-Sira (1985) bekend gestel. Hy aanvaar die interaktiewe 

stresteorie waarvolgens stres volg wanneer die individu nie oor die hulpbronne of 

vermoe beskik om aan die eise te voldoen nie. Hy argumenteer vanuit Antonovsky 

(1972, 1979) se aanname dat siekte die gevolg is van 'n ineenstorting van die sisteem 

as gevolg van 'n verlengde onvermoe om emosionele en fisiese homeostase te herstel. 

Daar is dus twee fases in die streshanteringsproses. Die eerste fase is die hantering 

van die eise en die tweede fase is wanneer emosionele homeostase herstel moet word, 

indien die eerste fase nie suksesvol was nie. Ben-Sira (1985) stel dan die vraag hoe 
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die hulpbronne aangewend kan word om homeostase te herstel indien die hulpbronne 

aanvanklik nie kragtig genoeg was om die stressor te hanteer nie. Is dit dieselfde 

hulpbronne wat vir albei doeleindes aangewend word, of is daar verskillende 

hulpbronne? 

Twee moontlike oplossings vir die navorsingsvraag word gegee. Die eerste is die 

mobilisering van omgewingshulpbronne, veral sosiale ondersteuning (Ben-Sira', 1985; 

Smith & Midanik, 1980). Die tweede oplossing word deur Antonovsky (1972, 1979) 

voorgestel, waarvolgens daar geargumenteer word dat hoe eise potensiele hulpbronne 

in werking kan stel. lndien die potensialiteite so ontgin word, word dit by die persoon 

se hulpbronreserwes vir toekomstige gebruik geplaas. Die meganisme waardeur 

hierdie kragtige hulpbronne in werking gestel word, is egter nie deur Antonovsky (1972, 

1979) verklaar nie. 

Ben-Sira (1985) beskou hierdie meganisme as selfvertroue in die individu se vermoe 

om eise te hanteer en 'n algemene aanvaarding dat 'dinge op die ou einde reg sal 

uitwerk'. Dit word deur horn gekonseptualiseer as 'n gevoel van potensie. Hy is van 

mening dat hierdie gevoel die resultaat is wanneer die huidige mislukking in hantering 

in die lig van vorige suksesse geevalueer word. Dit is in pas met konsepte soos 

gehardheid (Kobasa, 1982), koherensiebelewing (Antonovsky, 1979) en die 

teenoorgestelde van aangeleerde hulpeloosheid (Seligman, 1975). 

3.3.2 Definisie van potensie 

Potensie word gedefinieer as "a person's enduring confidence in his/her own capacities 

as well as confidence in and commitment to his/her social environment, which is 

perceived as being characterized by a basically meaningful and predictable order and 

by a reliable and just distribution of rewards" (Ben-Sira, 1985:399). 

In operasionele terme bestaan potensie uit tweeledige meganismes. Aan die een kant 

is daar selfwaardering en bemeestering van die omgewing en aan die ander kant is 
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daar 'n verbondenheid aan die gemeenskap, sowel as 'n siening dat die gemeenskap 

betekenis het en georden is (Ben-Sira, 1985). 

Op intrapsigiese vlak is potensie dus deel van eiewaarde, spesifiek gefokus op die 

vermoe om eise te hanteer en die eise te bemeester. Die intrapsigiese vermoe vind 

neerslag in die siening van en verbondenheid aan die eksterne sosiale omgewing. Die 

vertroue in eie vermoe rig, volgens Ben-Sira (1985), die siening van die eksterne 

omgewing. 

3.3.3 Dimensies van potensie 

Die volgende dimensies word as deel van potensie beskryf (Ben-Sira, 1985). 

a) Gevoel van bemeestering 

Die eerste komponent van potensie is die individu se basiese gevoel van selfvertroue 

in sy/haar vermoe om lewenseise te hanteer. Volgens Ben-Sira (1985) is dit nie 'n 

verdedigende reaksie nie, aangesien dit juis vertroue in die persoon se vermoe 

veronderstel. 

'n Persoon met potensie beleef hom-/haarself as bekwaam om aan die eise van die 

omgewing te kan voldoen. lndien daar nie genoeg hulpbronne beskikbaar is om aan 

'n spesifieke eis te voldoen nie en die individu beleef mislukking, evalueer hy/sy dit in 

terme van vorige ervarings. Die gewig wat dus aan die mislukking toegeken word, word 

getemper deur vorige suksesse (Ben-Sira, 1985). Hierdie vermoe verskil van ander 

hulpbronne in die opsig dat dit homeostase herstel, eerder as wat dit 'n hulpbron is 

waarmee eise gehanteer word. Dit verskil ook van ander hulpbronne in terme van die 

vertraagde aktivering daarvan. Dit word eers in werking gestel wanneer streshantering 

reeds plaasgevind het. 

In teenstelling hiermee sal 'n persoon wat 'n repertoire van mislukkings het, nie in staat 
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wees om die huidige mislukking deur vorige suksesse te temper nie. Vir so 'n individu 

dien 'n verdere mislukking as 'n bewys van onvermoe en word aangeleerde 

hulpeloosheid gevestig (Ben-Sira, 1985; Seligman, 1975). 

Daar word van die standpunt uitgegaan dat die gevoel van potensie nie 'n 

verdedigende reaksie is nie en dus nie as 'n verdedigingsmeganisme beskou kan word 

nie. Laasgenoemde is die gevolg van 'n onvermoe om eise te hanteer, terwyl potensie 

'n definitiewe vertroue in eie vermoe veronderstel (Ben-Sira, 1985). 

b) Verbondenheid aan die gemeenskap 

Ben-Sira (1985) argumenteer dat die individu se hanteringsvermoe nie in isolasie 

bestudeer kan word nie. In aansluiting by sy interaktiewe benadering tot stres word 

hantering gesien as 'n produk van interaksie tussen die persoon en sy omgewing 

(Lazarus & Folkman, 1984b). Ten einde aan die eise te kan voldoen, moet die sosiale 

orde as betekenisvol en verstaanbaar geag word en die sosiale orde en simboliese 

waarde van aktiwiteite aanvaar word. 

Die persoon wat 'n gevoel van potensie het, beskik oor vertroue in sy/haar vermoe dat 

die poging wat aangewend word, genoegsaam sal wees om die verwagte resultate 

vanuit die omgewing te verseker. Dit lei tot 'n gevoel van verbondenheid met die 

gemeenskap in teenstelling met 'n gevoel van vervreemding. 

'n Persoon wat nie oor 'n gevoel van potensie beskik nie, sien die sosiale omgewing 

as onvoorspelbaar en onverstaanbaar. So 'n individu beskik ook nie oor 'n gevoel van 

vertroue in sy/haar vermoe om die verwagte belonings te ontlok nie en hierdie 

onvermoe word in gedrag deur vervreemding gereflekteer (Ben-Sira, 1985; Seeman, 

1972). 

Ten opsigte van die gemeenskap, stel Ben-Sira (1985) sekere vereistes waarbinne 'n 

gevoel van potensie kan manifesteer. Die gemeenskap moet so georden wees dat dit 
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as betekenisvol waargeneem kan word. Die verdeling van belonings moet op 'n 

regverdige wyse geskied en daar moet basiese orde wees, alvorens die individu in 

staat is om betekenisvolle belonings van die samelewing te verwag en te ontvang. 

Potensie word dus op intrapsigiese vlak geoperasionaliseer as 'n gevoel van 

bemeestering en selfwaardering en op interpersoonlike vlak as 'n siening van die 

sosiale omgewing as betekenisvol en georden, wat lei tot verbondenheid met die 

sosiale omgewing. 

c) Dinamika tussen die dimensies 

Die belangrikste dimensie van potensie is die algemene gevoel van bemeestering en 

'n geloof in eie vermoens wat gegrond is op suksesvolle hantering van ervarings in die 

verlede. Daar word ook van die veronderstelling uitgegaan dat hantering nie in 'n 

vakuum plaasvind nie en dit word gesien as die produk van interaksie tussen die 

persoon en die omgewing. Die waargenome voorspelbaarheid en betekenisvolheid van 

die omgewing is van kardinale belang in die fasilitering van hanteringsgedrag (Ben

Sira, 1985). Die mening word gehuldig dat hantering nie in 'n sosiale struktuur kan 

plaasvind waar die eise en reaksies op die eise nie verstaanbaar en betekenisvol is 

nie. lndien die sosiale omgewing egter waargeneem word as stabiel, met verstaanbare 

en betekenisvolle eise en belonings, word 'n gevoel van verbondenheid met die 

gemeenskap gevestig en kan die individu fokus op die hantering van eise ten einde die 

verwagte beloning te ontlok. Hierdie verbondenheid berus dus op die individu se geloof 

in sy/haar vermoe om die verwagte respons van die gemeenskap te ontvang. 

3.3.4 lnvloed van potensie op streshantering en gesondheid 

In terme van 'n interaktiewe stresmodel word potensie geaktiveer nadat 'n sekere 

omgewingseis, as gevolg van 'n hulpbrontekort nie gehanteer kon word nie. Potensie 

is latent en word slegs geaktiveer nadat homeostase reeds versteur is. Volgens Ben

Sira (1985) vervul potensie 'n vertraagde homeostasestabiliseringsfunksie. Potensie 
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stabiliseer homeostase aangesien dit verhinder dat spanning, as gevolg van die 

mislukking in hantering, nie in stres, en later siekte, verander nie. Die aanwesigheid 

van potensie stel die persoon in staat om sekere mislukkings te absorbeer sander dat 

dit noodwendig tot 'n langdurige versteuring van homeostase lei. Daar word aanvaar 

dat potensie in der waarheid in die hantering-homeostase-verhouding tussenbeide tree. 

Die hipotese word gemaak dat die aanwesigheid van potensie die korrelasie tussen 

hantering en emosionele homeostase verlaag (Ben-Sira, 1985). Die model veronderstel 

dus dat potensie as moderatorveranderlike die negatiewe verband tussen stres en 

siekte kan be"invloed. 

Ten einde hierdie hipoteses te toets, het Ben-Sira (1985) navorsing op meer as 'n 

duisend lsraeliese huishoudings onderneem. Hy het deur middel van kleinste-spasie

analise bevind dat gesondheid voorspel kan word deur emosionele homeostase. 

Emosionele homeostase, weer, kan deur potensie voorspel word. Potensie word op sy 

beurt geassosieer met suksesvolle hantering, wat die resultaat is van kontrolering van 

hulpbronne (Ben-Sira, 1985). 

Die resultate toon egter ook aan dat potensie primer deur sosiale ondersteuning 

voorspel word en nie, soos aanvaar word, deur 'n geskiedenis van suksesvolle 

hantering nie. Die aanwesigheid van primere sosiale ondersteuningsbronne dra dus 

aktief by tot die gevoel van potensie. Sosiale ondersteuning se stres-bufferende effek 

is wel bekend en daarom is dit noodsaaklik om empiries te bepaal of potensie gewoon 

'n aanduiding van die hoeveelheid beskikbare sosiale ondersteuning is. 

Die resultate van die navorsing toon voorts aan, dat hoe hoer die gemete gevoel van 

potensie is, hoe laer is die verband tussen homeostase en al die ander veranderlikes. 

Volgens die resultate blyk dit asof die aanwesigheid van potensie kragtiger is as wat 

aanvanklik gekonseptualiseer is. Die verifiering van hierdie navorsingsresultate deur 

soortgelyke navorsing kan meer lig op die meganisme en geldigheid van die konstruk 

'potensie' werp. 
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3.3.5 Potensie as salutogeniese konstruk 

Potensie, soos gekonseptualiseer deur Ben-Sira ( 1985), is 'n salutogeniese konstruk 

aangesien dit positief kyk na watter faktore moontlik kan bydra tot gesondheid, selfs in 

die aanwesigheid van stressors. Die konstruk is verder van belang aangesien dit 

veronderstel dat selfs mislukking in die hantering van eise nie noodwendig tot siekte 

lei nie. Dit is dus in pas met die hipotese van Antonovsky ( 1979) en Strumpher ( 1990) 

dat stres selfs positiewe gevolge vir die individu kan inhou. Die beperkings van die 

konstruk is gelee in die onvolledige teoretisering van die meganisme, asook die 

negatiewe meting van twee van die subskale. Die navorser is van mening dat potensie 

as konstruk empiries verder ondersoek moet word ten einde die belangrikheid daarvan 

te bepaal. 

3.4 AANGELEERDE VINDINGRYKHEID 

Die konstruk, 'aangeleerde vindingrykheid', soos deur Rosenbaum (1980a, 1980b) 

gekonseptualiseer, gaan vervolgens bespreek word. 

3.4.1 Agtergrond tot aangeleerde vindingrykheid 

Rosenbaum (1980a, 1980b, 1983) se konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' het sy 

oorsprong in die literatuur oor aangeleerde hulpeloosheid en gaan spesifiek oar die rol 

van selfkontrole en selfregulasie tydens die streshanteringproses. 

Sekere outeurs (bv. Lazarus & Launier, 1978; Wortman & Dintzer, 1978) onderskei 

tussen kontrole wat uitgeoefen word oor 'n eksterne gebeurtenis, in teenstelling met 

kontrole oar die emosionele reaksie as gevolg van 'n onbeheerbare gebeurtenis. Die 

aangeleerde-hulpeloosheidmodel (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978) plaas die 

klem op die persoon se werklike of waargenome kontrole oor 'n gebeurtenis, terwyl die 

model le wat primer deur gedragsterapeute ontwikkel is, fokus op die individu se 

werklike of waargenome kontrole oor eie gedrag (vgl. Bandura, 1977; Meichenbaum, 
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1977). In die literatuur word dus onderskei tussen kontrole oor 

• die gebeurtenis (aangeleerde-hulpeloosheidmodel); 

• die emosionele reaksie as gevolg van die gebeurtenis; en 

• eie gedrag (gedragswetenskaplike model). 

Aangeleerde hulpeloosheid sowel as selfkontrolering word voorafgegaan deur 'n 

situasie waarin 'n sekere respons nie die verwagte resultaat lewer nie (Rosenbaum & 

Ben-Ari, 1985). Die aangeleerde-hulpeloosheidmodel veronderstel dat, indien 'n 

persoon voortdurend aan situasies blootgestel word waarin hy/sy geen beheer oor 

gebeure het nie, die gevoel van geen kontrole situasies waar kontrole wel moontlik is, 

oak be·invloed (Abrahamson, Seligman & Teasdale, 1978). Hierdie veralgemening sal 

veral plaasvind indien die gebrek aan kontrole aan interne, stabiele en globale faktore 

toegeskryf word. 

In gedragsterapeutiese modelle oar selfkontrolering word oak aanvaar dat daar eers 

situasies moet wees waar die aangeleerde respons nie die verwagte resultaat lewer 

nie. Selfkontrolestudies fokus egter op die persoon se gedrag tydens die situasie waar 

die gewone respons nie die verwagte resultaat lewer nie. Die fokus van die navorsing 

is op die proses, aangesien daar aanvaar word dat selfkontroleringsgedrag geaktiveer 

word, indien die verwagte resultaat nie gelewer word nie. Daar word van die 

veronderstelling uitgegaan dat selfkontroleringsgedrag die persoon in staat kan stel om 

ten spyte van die mislukkings, steeds doelgerigte gedrag te openbaar (Rosenbaum & 

Ben-Ari, 1985). 

Selfkontrole en aangeleerde vindingrykheid word dus gesien as die teenoorgestelde 

van aangeleerde hulpeloosheid en kan dien as motiveerders en aktiveerders in 'n 

situasie waar die verwagte resultaat nie verkry word nie. 
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3.4.2 Definisie van aangeleerde vindingrykheid 

Aangeleerde vindingrykheid word gedefinieer as "... an acquired repertoire of 

behaviours and skills (mostly cognitive) by which a person self-regulates internal 

responses (such as emotions, cognitions, or pain) that interfere with the smooth 

execution of a desired behaviour' (Rosenbaum & Ben-Ari, 1985: 199). 

Die konstruk word dus nie gesien as 'n persoonlikheidskenmerk nie, maar 'n repertoire 

van komplekse gedrag, kognisies, emosies en vaardighede. Die repertoire word 

geaktiveer wanneer 'n situasie nie kontroleerbaar is nie en die interne respons 

gehanteer moet word ten einde met gewenste gedrag volte hou. 

3.4.3 Dimensies van aangeleerde vindingrykheid 

Aangeleerde vindingrykheid bestaan uit die volgende vermoens: 

• om probleemoplossingstrategiee te kan gebruik; 

• om kognitiewe vaardighede soos selfpraatjies te gebruik om interne response . 

te beheer; 

• om behoeftebevrediging uit te stel; en 

• om die self as effektief en doeltreffend waar te neem en te evalueer. 

Die persoon wat dus oar 'n hoe mate van aangeleerde vindingrykheid beskik, is in staat 

om stressors deur middel van sekere probleemgerigte strategiee aan te pak. Negatiewe 

gedagtes en reaksies word tydens streshantering in toom gehou. Oaardeur word die 

persoon in staat gestel om te volhard, aangesien daar nie op onmiddellike behoefte

bevrediging gefokus word nie. Die persoon neem hom-/haarself oak as effektief en 

doeltreffend waar (Gintner, West & Zarski, 1989; Rosenbaum, 1983). 

In teenstelling hiermee is die persoon wat nie oar 'n hoe mate van aangeleerde 

vindingrykheid beskik nie, nie doelgerig en probleemoplossend wanneer hy/sy met 'n 
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stressor gekonfronteer word nie. Negatiewe response word nie beheer nie, wat kan lei 

tot gevoelens van hulpeloosheid en wat meebring dat evaluasies van ondoel

treffendheid gemaak word. 

In kritiek teen die konsep van aangeleerde vindingrykheid, word van die standpunt 

uitgegaan dat dit te veel van 'n trek is, eerder as 'n repertoire van gedrag en dat dit nie 

situasie-spesifiek is nie. Dit laat dus nie genoeg ruimte vir kontekstuele faktore nie 

(Barrios, 1985). In Suid-Afrika het navorsing deur Edwards en Riordan (1994) 

aangetoon dat swart universiteitsstudente hoer tellings op die selfkontrolevraelys 

verkry as 'n groep blanke studente. Daar word gestel dat dit moontlik toegeskryf kan 

word of aan 'n stresinokulasie-effek by mense wat onder gedepriveerde omstandighede 

bly, of dat die resultate 'n seleksie-effek toon: slegs swart studente wat oor 

aangeleerde vindingrykheid beskik, kan die hindernisse van armoede en ontwrigting 

oorbrug om aan 'n universiteit in te skryf. 

3.4.4 lnvloed van aangeleerde vindingrykheid op streshantering en 

gesondheid 

Rosenbaum (1983) konseptualiseer die proses van selfregulasie tydens streshantering 

in drie fases: 

• representasie, wanneer die individu bewus word van 'n kognitiewe of 

emosionele reaksie as gevolg van verandering in die omgewing of die 

individu self; 

• evaluasie van die veranderings. (Eers besluit die individu of dit bedreigend 

is of nie, en indien dit wel is, of daar oor die nodige hulpbronne beskik word 

om dit aan te spreek); en 

• aksie om die negatiewe gevolge van die verandering te minimaliseer. 

Volgens die teorie word aangeleerde vindingrykheid in die aksiefase van streshantering 

geaktiveer. Rosenbaum (1988) is van mening dat die konstruk moontlik ook tydens die 
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evaluering van die stressor geaktiveer word, maar dat dit primer tydens die aksiefase 

gebruik word. 

3. 4. 4. 1 Jnvloed van aangeleerde vindingrykheid op streshantering 

Alhoewel die konstruk 'aangeleerde vindingrykheid', nie direk met streshantering in 

verband gebring is nie, bevestig navorsing dat persone met aangeleerde 

vindingrykheid, in teenstelling met individue wat oor minder aangeleerde vindingrykheid 

beskik, beter in staat is om aversiewe situasies, te kan hanteer. Dit blyk dat hulle, ten 

spyte van die aversiewe situasie vir langer periodes kon volhard en die situasie 

tolereer. Navorsing dui daarop dat individue wat oor aangeleerde vindingrykheid 

beskik: 

• vir langer periodes pyn kan weerstaan (Rosenbaum, 1980b); 

• lae en medium-frekwensies van epileptiese aanvalle beter tolereer 

(Rosenbaum & Palmon, 1984); 

• seesiekheid beter tolereer (Rosenbaum & Rolnick, 1983); en 

• laer pynintensiteit tydens 'n migraine-aanval rapporteer (Courey, Feuerstein 

& Bush, 1982). 

3. 4. 4. 2 lnvloed van aangeleerde vindingrykheid op psigiese en fisiese gesondheid 

Persone wat oor 'n hoe mate van aangeleerde vindingrykheid beskik, aktiveer die 

vaardighede indien dit benodig word en hul prestasie op aversiewe take is beter as 

persone wat nie oor 'n hoe mate van aangeleerde vindingrykheid beskik nie. Die 

taakgerigte gedrag oefen op die volgende indirekte wyse 'n invloed op gesondheid uit. 

Persone met hoe aangeleerde vindingrykheid is in staat om 

• as diabete, hulsuikerinname te beheer (Amir, soos genoem in Rosenbaum, 

1988); 
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• as hemodialise-pasiente, hul vloeistofinname beter te beheer (Rosenbaum 

& Smira, 1986); en 

• as rokers, meer suksesvol te wees in pogings om op te hou rook (Katz & 

Singh, 1986). 

Persona wat oor 'n hoe mate van aangeleerde vindingrykheid beskik, het hulself as in 

beheer van die aversiewe situasie beskou en het 'n belewenis van doeltreffendheid 

gehad (Rosenbaum & Ben-Ari, 1985; Rosenbaum & Palmon, 1984). 

Navorsing bevestig die aanvanklike hipoteses soos deur Rosenbaum (1980) gestel. Dit 

blyk dat persona met 'n hoe mate van aangeleerde vindingrykheid nie alleen aversiewe 

situasies beter kan tolereer nie, maar as gevolg van selfregulerende gedrag, ook beter 

presteer as persona wat nie oor aangeleerde vindingrykheid beskik nie. Hoe 

aangeleerde vindingrykheid be'lnvloed ook die persoon se siening van hom-/haarself 

wat weer as 'n leerervaring vir volgende situasies kan dien. Op hierdie wyse word die 

konstruk versterk en uitgebou. 

3.4.5 Aangeleerde vindingrykheid as salutogeniese konstruk 

Die konseptualisering van aangeleerde vindingrykheid kan as patogenies gesien word. 

Die konstruk word beskou as 'n moderator van die impak van stressors wat as negatief 

beleef word. Die operasionalisering van die konstruk, soos gemeet in die selfkontrole

vraelys (Rosenbaum, 1980) is meer salutogenies. Dit meet gedrag wat die persoon in 

staat stel om ten spyte van stressors, prestasie te handhaaf en nie op emosionele vlak 

daardeur lamgele te word nie. 

Waar die meeste ander salutogeniese konstrukte as 'n persoonlikheidskenmerk gesien 

word, stel Rosenbaum (1980) dit dat aangeleerde vindingrykheid nie 'n eienskap is nie, 

maar 'n repertoire van aangeleerde gedrag. Dit is egter moontlik dat hierdie repertoire 

van gedrag en die suksesvolle implementering daarvan, 'n algemene gevoel van 

kontrole en doeltreffend kan verskaf. Sodanige gevoel van kontrole en doeltreffendheid 
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is van die mees basiese aannames van die ander salutogeniese konstrukte (vgl. 

koherensiebelewenis, gehardheid en potensie ). 

Op 'n teoretiese vlak is dit dus moeilik om te onderskei of aangeleerde vindingrykheid 

die oorsprong of die resultaat van streswerende gedrag is. Beskik 'n persoon eers oor 

'n geharde tipe persoonlikheid wat hom/haar sal predisposisioneer tot selfkontrole, of 

is die gedrag eers aangeleer en daarom beleef die persoon hom-/haarself as gehard 

en in beheer? Dit is duidelik dat die oorsaak-gevolg-verhouding nog nie empiries 

uitgeklaar is nie en meer navorsing is in hierdie verband nodig. 

3.5 LOKUS VAN KONTROLE 

Die konstruk 'lokus van kontrole', soos deur Rotter ( 1966) gekonseptualiseer, word 

vervolgens bespreek. 

3.5.1 Agtergrond tot lokus van kontrole 

Rotter (1966) se konstruk 'lokus van kontrole' het sy oorsprong in die sosiale leerteorie. 

Volgens die sosiale leerteorie word 'n persoon se aksies voorspel op die basis van 

waardes, verwagtinge en die spesifieke situasie. Die teorie verklaar dat die potensiaal 

vir sekere gedrag binne 'n spesifieke situasie, die funksie is van beloning nadat gedrag 

plaasgevind het, en die waarde van die beloning begryp word. Die uniekheid van 

hierdie teorie le daarin dat die verwagting van beloning en die waarde daarvan 

gelykwaardige impak het. Dit is in teenstelling met die sosiale leerteoriee wat gewoonlik 

slegs op die waarde of motivering van beloning fokus. 

3.5.2 Definisie van lokus van kontrole 

Waargenome kontrole word gedefinieer as "the generalized expectancy for internal as 

opposed to external control of reinforcements" (Lefcourt, 1982:33). Die definisie 

beklemtoon dat dit nie slegs die persepsie van sukses of mislukkings is wat bepalend 
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is van die algemene verwagting van interne of eksterne lokus van kontrole nie, maar 

dat dit primer gaan oor die interpretasie van die oorsaak van sodanige ervarings. Dit 

verskil dus in wese van die verwagting van sukses of mislukking aangesien dit te make 

het met die mens se vertroue rakende hoe belonings bepaal word. Lokus van kontrole 

het dus 'n onafhanklike funksie wanneer doelgerigte aktiwiteit plaasvind. 

Dit word ook beklemtoon dat lokus van kontrole nie 'n trek is nie, aangesien dit wel kan 

verander (Lefcourt, 1982). Daar word voorgestel dat mense gebeure interpreteer 

waarvan sommige van die interpretasies met oorsaaklikheid verband hou. Persone 

konstrueer interpretasies en daarom word lokus van kontrole eerder as 'n konstruksie 

gesien. Mense kan hul konstruksies verander alhoewel hul dikwels na vorige posisies 

terugkeer of selfs aan die onderskeie posisies vashou in weerwil van oortuigende redes 

vir verandering. 

3.5.3 Dimensies van lokus van kontrole 

Lokus van kontrole bestaan uit 'n enkele dimensie wat egter die volgende individuele 

prosesse be·invloed. 

a) Kognitiewe prosesse 

Volgens die lokus-van-kontrole-teorie is dit die graad waarin 'n persoon in staat is om 

sy/haar eie aannames te bevraagteken. lndien die individu in staat is om sy/haar eie 

aannames te bevraagteken, sal die individu ook meer gefokus wees op informasie wat 

besluitneming kan be"invloed (Lefcourt, 1981 ). 'n Persoon met 'n interne lokus van 

kontrole sal meer geredelik inligting rakende die self assimileer. Seeman en Evans 

(1962) het navorsing gedoen waarmee bewys is dat persone met 'n interne lokus van 

kontrole meer inligting rakende doelwitgedrag as sinnelose inligting onthou. 

Lokus van kontrole het ook 'n invloed op aandag. Navorsing het aangetoon dat persone 

met 'n interne lokus van kontrole meer geneig is om te fokus op leidrade wat moontlik 
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tot die oplossing van onsekerhede kan lei (Leftcourt, 1982). lndividue met 'n interne 

lokus van kontrole tref dus 'n groter onderskeid tussen maklike en moeilike situasies. 

In teenstelling hiermee gee individue met 'n eksterne lokus van kontrole ewe veel 

aandag aan moeilike en maklike situasies en besluite. 

Die waargenome verskil in terme van kognitiewe prosesse tussen persone met 'n 

eksterne en interne lokus van kontrole word toegeskryf aan die persoon se vermoe om 

hom-/haarself op toepaslike wyse doelgerig deur verskillende situasies te stuur. 'n 

Persoon met 'n interne lokus van kontrole is beter daartoe in staat om op die taak op 

hande te konsentreer en die relevante inligting vir besluitneming waar te neem 

(Williams & Stack, 1972). In hierdie opsig herinner lokus van kontrole aan 

selfdoeltreffendheid waar emosionele reaksies tydens streshantering onderdruk word 

ten einde volharding te bewerkstellig. 

b) Prestasieverwante gedrag 

Daar was van die veronderstelling uitgegaan dat lokus van kontrole 'n simplistiese 

verhouding met prestasie sou toon (Leftcourt, 1982). Navorsing het egter aangetoon 

dat dit nie 'n simplistiese verhouding is nie, maar dat lokus van kontrole 'n medierende 

rol speel in die bepaling van 'n individu se geneigdheid om by prestasiegedrag 

betrokke te raak. Daar is oak aangetoon dat persone met 'n interne lokus van kontrole 

beter in staat is om behoeftebevrediging uit te stel met die oog op 'n 

langtermynbeloning (Bialer, 1961 soos aangehaal deur Leftcourt, 1982). 

Deursettingsvermoe ten tye van moeilike take hou verband met lokus van kontrole want 

navorsing toon aan dat individue met 'n interne lokus van kontrole beter in staat is om 

te volhard as persone met 'n eksterne lokus van kontrole (Karabenick & Srull, 1978). 

Uit bogenoemde blyk dit dat alhoewel daar nie 'n simplistiese verhouding tussen lokus 

van kontrole en prestasiegedrag is nie, 'n interne lokus van kontrole 'n persoon beter 

in staat stel om nuwe take doelgerig aan te pak, behoeftebevrediging uit te stel en te 

volhard met die taak op hande. 
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3.5.4 lnvloed van lokus van kontrole op streshantering en gesondheid 

Alhoewel lokus van kontrole in die sosiale leerteorie sy beslag gekry het en nie 

spesifiek binne die gesondheidsielkunde nie, kan daar van die standpunt uitgegaan 

word dat dit moontlik 'n invloed op streshantering en gesondheid kan uitoefen. 

3.5.4.1 lnvloed van lokus van kontrole op streshantering 

Daar word van die standpunt uitgegaan dat lokus van kontrole 'n invloed behoort uit te 

oefen op die persepsie van stressors as hanteerbaar al dan nie. Oaarmee saam 

behoort dit ook 'n invloed uit te oefen op die gewilligheid om die uitdaging van 

stressorhantering aan te pak. Hierdie aannames word gemaak op grand van die feit dat 

lokus van kontrole ooreenstemming toon met konstrukte soos gehardheid en 

koherensiebelewing wat wel 'n invloed op stressorpersepsie uitoefen. 

As tweede stap in die streshanteringsproses word veronderstel dat lokus van kontrole 

'n invloed op die seleksie van hanteringstrategie sal uitoefen. In hierdie opsig herinner 

lokus van kontrole aan die konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' (Rosenbaum, 1985). 

Navorsing deur Anderson (1977) toon aan dat 'n persoon met 'n interne lokus van 

kontrole meer geneig is om met taakgerigte, probleemoplossende gedrag op stressors 

te reageer, as 'n persoon met 'n eksterne lokus van kontrole wat emosioneelgerigte 

hanteringsgedrag openbaar (Anderson, 1977). Daar word dus aangeneem dat die 

individu met 'n interne lokus van kontrole beter in staat sal wees om stressors te 

hanteer as iemand met 'n eksterne lokus van kontrole. 

As derde stap in die streshanteringsproses word daar veronderstel dat lokus van 

kontrole 'n invloed sal uitoefen op die beheer van intrapsigiese prosesse tydens die 

streshanteringsproses. Uit navorsingsresultate blyk dit dat persone met 'n eksterne 

lokus van kontrole gedurende hoe-stresperiodes meer negatiewe buie gehad het as die 

proefpersone met interne lokus van kontrole (Kilpatrick et al., 1974). Daar word verder 

aangetoon dat die persoon met 'n eksterne lokus van kontrole meer geneig is om 
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depressief en angstig te raak wanneer negatiewe lewensgebeure plaasvind, as die 

persoon met 'n interne lokus van kontrole (Johnson & Sarason, 1978). By die persoon 

met 'n interne lokus van kontrole het die beskikbaarheid van sosiale ondersteuning 'n 

medierende rol gespeel. 

Navorsingsresultate toon oak aan dat lokus van kontrole wel 'n invloed op die hantering 

van stressors uitoefen en meer spesifiek wanneer die stressors as ekstreem beskou 

word (Novaco, Stokols, Campbell & Stockols, 1979). 

3. 5.4. 2 lnvloed van lokus van kontrole op psigiese en fisiese gesondheid 

Navorsing toon aan dat lokus van kontrole 'n invloed op psigiese en fisiese gesondheid 

uitoefen. 'n Verband is bevind tussen eksterne lokus van kontrole en stresverwante 

angs en depressie in getroude pare (Husaini, Neff, Newbrough & Moore, 1982). 

lnteressant genoeg blyk dit dat hierdie stresbufferingseffek veral in die manlike proef

persoon gevind word (Toves, Schill & Ramanaiah, 1981 ). Die stresbufferingseffek mag 

moontlik toegeskryf word aan die bevinding dat die waargenome kontroleerbaarheid 

van stressors verband hou met die mate van uitputting (strain) tydens die stres

hanteringsproses (McFarlane et al., 1980). Daar word dus van die standpunt uitgegaan 

dat indien die uitputtingsfase verkort kan word, homeostase herstel kan word en die 

organisme dus nie siek hoef te word nie. Lefcourt (1982) het bevind dat daar nie 'n 

beduidende verskil tussen die reaksies van persone met interne of eksterne lokus van 

kontrole tydens hoe-stressituasies is nie. Ten tye van lae-stressituasies is die persoon 

met 'n interne lokus van kontrole gelukkiger en meer tevrede as die persoon met 'n 

eksterne lokus van kontrole. Dit wil dus voorkom asof die persoon met 'n interne lokus 

van kontrole beter daartoe in staat is om na 'n verloop van tyd die vorige gevoelens van 

geluk en tevredenheid te herwin as die persoon met 'n eksterne lokus van kontrole 

(Lefcourt, 1982). 

Lawler en Schmied (1993) bevind dat interne lokus van kontrole as 'n buffer teen 

stresverwante siekte dien. In hierdie navorsing is bevind dat 'n interne lokus van 



104 

kontrole meer voorspellingsgeldigheid getoon het as gehardheid en dat lokus van 

kontrole 'n invloed uitgeoefen het op frekwensie sowel as die erns van die siekte

toestande. Lokus van kontrole X stres het die frekwensie van siekte bepaal terwyl lokus 

van kontrole alleen die graad van erns van die siekte voorspel het. 

Dit blyk voorts dat lokus van kontrole ook 'n invloed op die herstelproses mag uitoefen. 

In hierdie verband toon Cromwell et al., (1977) aan dat lokus van kontrole die 

persepsie van beheer oor 'n stressor sal be·invloed, wat op sy beurt weer 

poststimulasie-prestasie sal verbeter. Hui navorsingsresultate toon aan dat die persoon 

met 'n interne lokus van kontrole na 'n hartaanval beter met die verpleeg-personeel 

saamgewerk het en minder depressief was. Dit wil dus voorkom asof die persoon met 

'n interne lokus van kontrole meer aktief gepoog het om eie gesondheid te herwin. 

3.5.5 Lokus van kontrole as salutogeniese konstruk 

Alhoewel lokus van kontrole in die sosiale leerteorie gegrond is, wil dit voorkom asof 

dit wel moontlik 'n invloed op gesondheid kan uitoefen en asof dit 'n persoonlike 

geneigdheid tot verantwoordelikheid en beloning verteenwoordig wat 'n positiewe effek 

op vele lewensareas inhou. 

Antonovsky (1987) se konstruk 'koherensiebelewing' toon sterk ooreenkomste met die 

lokus-van-kontrole-aspek - veral in die subskaal 'hanteerbaarheid'. Antonovsky is egter 

van mening dat daar drastiese verskille tussen die konstrukte is waar koherensie

belewing afhanklik is van beheer van stressors - hetsy interne kontrole of kontrole deur 

betekenisvolle ander persone. Dit is daarom noodsaaklik om die verband tussen lokus 

van kontrole en die ander salutogeniese konstrukte te ondersoek. Die ondersoek kan 

fokus op die korrelasies tussen lokus van kontrole en ander salutogeniese konstrukte 

om aan te toon of hulpbronbeskikbaarheid spesifiek in die individu self, of in 

gemagtigde outoriteit gesetel is. lndien 'n persoon van mening is dat hy-/syself vir alles 

verantwoordelikheid moet neem (interne lokus van kontrole) behoort daar nie 'n 

betekenisvolle verband tussen die konstrukte te wees nie. lndien 'n persoon egter alle 
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moontlik beskikbare hulpbronne internaliseer, sou dit steeds neerkom op 'n uitgebreide 

interne lokus van kontrole en mag daar 'n beduidende verband tussen lokus van 

kontrole en ander salutogeniese konstrukte wees. 

3.6 SELFDOEL TREFFENDHEID 

Die konstruk, 'selfdoeltreffendheid', soos gekonseptualiseer deur Bandura (1977), word 

vervolgens bespreek. 

3.6.1 Agtergrond tot selfdoeltreffendheid 

Bandura (1977) se konstruk, 'selfdoeltreffendheid', het sy oorsprong in sosiaal

kognitiewe teorie wat 'n sterk behaviouristiese inslag het. Hy begin sy navorsing oor 

selfdoeltreffendheid met die veronderstelling dat kognitiewe prosesse verandering in 

gedrag teweeg kan bring, maar dat sodanige insigte ontstaan wanneer 'n persoon 'n 

belewenis van 'bemeestering' het op grand van effektiewe prestasie (Bandura, 1977). 

In die sosiaal-kognitiewe teorie is daar verskillende sienswyses oar die mens as agent 

in sy eie leefwereld. Die eerste beskouing is dat die mens as totaal outonoom en 

onafhanklik beskou word. Volgens hierdie siening word die mens se gedrag as totaal 

onafhanklik beskou. Die tweede beskouing sien die mens in terme van 'n meganistiese 

sisteem waardeur eksterne invloede meganisties tot aksie lei. Hierdie beskouing sien 

die mens as sander motivering, selfrefleksie, kreatiwiteit en selfdireksie. Bandura 

(1989) kritiseer hierdie siening, aangesien dit nie waarneembare selfdireksie verklaar 

nie. In die sosiaal-kognitiewe teorie word die mens as 'n interaktiewe agent beskou. Dit 

impliseer dat hy/sy nie 'n outonome agent is nie, maar ook nie 'n meganistiese draer 

van omgewingsinvloede nie. Volgens hierdie model maak die individu 'n kousale 

bydrae tot sy/haar eie motivering en handeling in 'n sisteem van triadiese resiprokale 

oorsaak (Bandura, 1989). 

Bandura (1982, 1989) gaan van die veronderstelling uit dat die mens deur'middel van 
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sy/haar kognitiewe vermoens nie alleen nuwe gedrag kan aanleer en in stand hou nie, 

maar ook selfgemotiveerd kan optree. Die volgende basiese aannames word gestel 

(Bandura, 1977a): 

• Kognitiewe prosesse speel 'n prominente rol in die aanleer en 

instandhouding van nuwe gedragspatrone. Sodanige leer vind meestal plaas 

deur gevolge op die respons en die wysiging van gedrag ten einde straf te 

verminder en positiewe gevolge te verseker. 

• Motivering, wat te doen het met die aktivering en instandhouding van 

response, is ook deels gelee in kognitiewe prosesse. Die vermoe om 

toekomstige gevolge te kan verstaan, is deel van 'n kognitiewe proses. 

• Motivering word ook be"invloed deur die kognitiewe handelinge van 

doelstelling en selfevaluerende reaksies. 

Op grand van hierdie aannames veronderstel Bandura (1977a, 1977b) dat invloede wat 

deur die individu self gegenereer word, nie buite rekening gelaat kan word nie en dat 

dit as een van die determinante van gedrag beskou meet word. In hierdie sin beskou 

hy die belewing van 'bemeestering' en selfdoeltreffendheid as belangrik (Bandura, 

1989). 

3.6.2 Definisie van selfdoeltreffendheid 

Selfdoeltreffendheid ('self-efficacy') word deur Bandura (1989: 1175) gedefinieer as 

" ... people's beliefs about their capabilities to exercise control over events that affect 

their lives". Hierdie geloof in selfdoeltreffendheid funksioneer as belangrike determinant 

van menslike motivering, insigte en affektiewe prosesse. 

Hierdie geloof in selfdoeltreffendheid is die produk van 'n komplekse proses van 

selfoorreding op grand van die kognitiewe prosessering van inligting rakende 
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effektiwiteit en doeltreffendheid (Bandura, 1989). Die bronne van informasie sluit vorige 

prestasie, situasies waarin vermoens getoets is, verbale oorreding en sosiale invloed 

in. Die individu se geloof in hom-/haarself word dus gevestig deur sy/haar eie prestasie 

en terugvoer op prestasie vanuit die omgewing. Die inligting word verwerk, teen mekaar 

opgeweeg en ge·1ntegreer. 

Bandura (1989) onderskei tussen selfdoeltreffendheid en 'n standhoudende vertroue 

in selfdoeltreffendheid. Die totstandkoming van 'n standvastige vertroue in 

selfdoeltreffendheid word gevestig deur bemeestering van moeilike omstandighede 

deur volgehoue pogings. 

Selfdoeltreffendheid het 'n invloed op kognitiewe, motiverings-, affektiewe en 

seleksieprosesse wat vervolgens bespreek sal word. 

3.6.3 Dimensies van selfdoeltreffendheid 

Selfdoeltreffendheid bestaan uit 'n enkele komponent wat gesien kan word as die 

individu se vretroue in sy/haar eie vermoe om kontrole oor gebeure uit te oefen. Hierdie 

vaste vertroue kan algemeen of spesifiek wees (Bandura, 1989; Bandura & Cervone, 

1986). 

Selfdoeltreffendheid be·invloed kognitiewe prosesse op s6 'n wyse dat dit positief of 

negatief kan wees. Menslike gedrag word dikwels gereguleer deur vooruitbeplanning 

en denke rakende doelwitte. Die doelwitte wat gestel word, is weer 'n gevolg van hoe 

die individu sy/haar vermoens evalueer. Hoe hoer die mate van selfdoeltreffendheid, 

hoe hoer die doelwitte wat gestel word, asook die verbondenheid daaraan (Bandura 

& Cervone, 1986). Mense raak dus betrokke in sekere gedrag, omdat die gevolge 

daarvan geantisipeer kan word en hul oar genoegsame vermoens beskik om die 

situasie te hanteer. 

Die individu met 'n hoe mate van selfdoeltreffendheid glo in sy/haar vermoens om 
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effektief in die omgewing te kan optree. Hy/sy kies gevolglik uitdagende doelwitte en 

tydens die beplanning word sukses-scenario's geantisipeer. Hierdie scenario's dien 

weer as 'n gids vir gedrag tydens die uitvoering van die taak. In teenstelling hiermee 

antisipeer die individu met lae selfdoeltreffendheid, mislukking. Volgens Bandura 

(1989) lei hierdie antisipasie van mislukking tot bekommernis oorwat moontlik verkeerd 

kan gaan en sodoende word prestasie ondermyn. 

Die mate van vertroue in selfdoeltreffendheid bepaal die vlak van motivering in terme 

van die mate van inspanning wat ingesit word, asook hoe lank daar met die taak 

volgehou word (Bandura, 1989). 

Die individu met 'n hoe mate van vertroue in selfdoeltreffendheid pak take met meer 

ywer aan en volhard ook !anger daarmee. Die verskil is veral duidelik wanneer die taak 

moeilik is. Daar is bevind dat die persoon wat nie in sy/haar eie vermoe glo nie, 

inspanning verminder en die maklike uitweg kies wanneer 'n taak moeilik word 

(Bandura, 1989). In teenstelling hiermee verhoog die persoon met 'n vertroue in eie 

vermoe die inspanning, ten einde 'n oplossing te vind (Bandura & Cervone, 1986; 

Cervone & Peake, 1986). 

Die individu met 'n hoe mate van vertroue in selfdoeltreffendheid het 'n optimistiese 

siening van sy/haar eie doeltreffendheid. Mislukkings lei uiteraard tot selftwyfel, maar 

kan vinniger verwerk word en vertroue in selfgenoegsaamheid kan herstel word. Die 

persoon wat nie 'n vertroue in eie vermoens het nie, verloor makliker die bietjie vertroue 

wat daar was, indien hy/sy in die paging misluk. Die standhoudendheid van vertroue 

in selfdoeltreffendheid is dus belangrik. 

Die vertroue in selfdoeltreffendheid be'lnvloed die emosionele reaksie van die individu 

in aversiewe of moeilike omstandighede. Bedreiging word deur Bandura (1989) gesien 

as 'n interaksie tussen die aversiewe gebeurtenis en die persepsie van hanterings

vermoe en vaardighede. Die individu met 'n hoe mate van selfdoeltreffendheid glo in 

sy/haar vermoe om die situasie te hanteer en word dus nie maklik negatief geraak deur 
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die stresvolle omstandighede nie. 'n Laer vlak van psigofisiologiese opwekking word 

dus gehandhaaf (Bandura, Reese & Adams, 1982). 

In teenstelling hiermee fokus die individu wat nie oor 'n hoe mate van self

doeltreffendheid beskik nie, op die tekort in vaardighede en sodoende word die 

omgewing as gevaarlik en onhanteerbaar beskou. Hierdie diskrepans tussen die eise 

wat gestel word en die vermoe om dit te hanteer, lei tot angs en outonome aktivering 

(Bandura et al., 1982). Verhoogde psigofisiologiese opwekking lei, op sy beurt weer tot 

orgaanslyting wat siekte tot gevolg het (Selye, 1976). 

Vertroue in selfdoeltreffendheid be'invloed enersyds die evaluering van die omgewing 

as bedreigend al dan nie, en andersyds be'invloed dit ook die mate van beheer oor die 

negatiewe emosionele reaksie. 'n Persoon met 'n hoe mate van selfdoeltreffendheid het 

dus ook vertroue dat hy/sy in staat sal wees om negatiewe reaksies te beheer 

(Salkovskis & Harrison, 1984). In teenstelling hiermee glo die persoon met min vertroue 

in selfdoeltreffendheid dat die emosionele reaksies nie beheer kan word nie en is 

gevolglik uitgelewer daaraan. 

3.6.4 lnvloed van selfdoeltreffendheid op streshantering en gesondheid 

Selfdoeltreffendheid is aanvanklik nie spesifiek in gesondheidsielkunde nagevors en 

geoperasionaliseer nie, maar daar word van die veronderstelling uitgegaan dat self

doeltreffendheid moontlik wel 'n rol in streshantering en gesondheid kan speel 

(Antonovsky, 1987; Strumpher, 1990). 

3.6.4.1 lnvloed van selfdoeltreffendheid op streshantering 

Ten eerste be'invloed dit die individu se waargenome vermoens. Die mate van self

doeltreffendheid bepaal dus of die stressor as bedreigend al dan nie beskou word. Die 

persoon wat glo dat hy/sy kontrole kan uitoefen oor aversiewe omstandighede voel 

minder daardeur gesteur. Die persoon wat glo dat hy/sy nie beheer kan uitoefen nie, 
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fokus op die diskrepans tussen die eise en die eie vermoe en veroorsaak psigiese 

ongemak en verlaagde prestasie (Lazarus & Folkman, 1984b). 

Navorsing met die konstruk toon aan dat die skep van scenario's waartydens die 

suksesvolle uitvoering van 'n taak gevisualiseer word, prestasie verhoog wanneer die 

taak uitgevoer word (Bandura & Cervone, 1986). Hierdie aspek mag moontlik in terme 

van gesondheidsielkunde 'n invloed uitoefen op die keuse van 'n hanteringstrategie en 

die suksesvolheid van die hanteringspoging. 

Die mate van selfdoeltreffendheid be"lnvloed ook die emosionele reaksie op die 

stressor en daardeur ook die mate van psigofisiologiese aktivering. Navorsing toon aan 

dat waargenome onvermoe om 'n situasie te kan hanteer, tot verhoogde 

psigofisiologiese opwekking lei (Bandura et al., 1982). 

Verder veronderstel Bandura (1989) dat 'n hoe mate van selfdoeltreffendheid ook die 

individu se gedrag en volharding positief sal be"invloed. Navorsing toon aan dat die 

mate van vertroue in eie vermoens 'n invloed uitoefen op motivering in terme van die 

paging wat gemaak word, sowel as die volharding met die taak (Bandura & Wood, 

1989; Cervone & Peak, 1986). 

Daar word aanvaar dat indien die persoon die stressor suksesvol kan hanteer, dit weer 

sal bydra tot 'n versterking van selfdoeltreffendheid wat vir toekomstige gebruik 

belangrik is. Navorsing toon aan dat effektiewe hantering van take (prestasie) die 

gevoel van selfdoeltreffendheid versterk wat weer tot positiewe scenario's lei (Bandura, 

Adams, Hardy & Howells, 1980). 

3.6.4.2 lnvloed van selfdoeltreffendheid op psigiese en fisiese gesondheid 

In terme van die invloed van selfdoeltreffendheid op gesondheid het navorsing 

aangetoon dat intervensies wat daarop gerig is om 'n individu se gevoel van self

doeltreffendheid te verhoog, bloeddruk en polsslag verlaag het en catecholamine-
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ekskresie verminder het. Dit kan ook help in die hantering en rehabilitasie na intense 

trauma (Bandura, Taylor, Williams, Meldford & Barchas, 1985; Loring, Schoor & 

Holman, 1985). 

Uit bogenoemde blyk dit dat die basiese aannames van die konstruk 'self

doeltreffendheid' empiries verantwoord is en dat dit moontlik 'n positiewe invloed op 

gesondheid mag uitoefen. Die impak van selfdoeltreffendheid in stresnavorsing verdien 

egter meer aandag aangesien die konstruk ooreenstemming toon met ander 

salutogeniese kenmerke. 

3.6.5 Selfdoeltreffendheid as salutogeniese konstruk 

Alhoewel selfdoeltreffendheid nie binne die gesondheidsielkunde ontstaan het nie, het 

die konstruk wel waarde in stresnavorsing. Die konseptualisering van self

doeltreffendheid is in wese salutogenies, aangesien dit van die aanname uitgaan dat 

die mens 'n eie realiteit skep en dat hy/sy dit kan beheer. Dit veronderstel dat stressors 

en die negatiewe effek daarvan deur middel van selfdoeltreffendheid beheer kan word. 

Op grand van 'n individu se vermoe word doelwitte gestel en aangepak. lndien 'n 

persoon dus oor 'n hoe mate van selfdoeltreffendheid beskik, word potensiele stressors 

dus nie vermy nie, maar selfs aktief verkies. Ten tye van die stresvolle situasie beheer 

die individu die mate van psigofisiologiese opwekking deur middel van selfpraatjies en 

'n positiewe uitkyk. lndien die konstruk wel op hierdie wyse geoperasionaliseer word, 

mag dit 'n verdere verklaring bied vir die persoon wat stres ervaar en nie noodwendig 

siek word as gevolg van die stres nie. 

BESPREKING 

Uit die beredenering van hierdie hoofstuk blyk dit dat die onderskeie ge·identifiseerde 

salutogeniese persoonlikheidskenmerke se teoretiese onderbou en/of 

operasionalisering wel salutogenies van aard is. Selfs die konstrukte wat op ander 

raamwerke gegrond is, kan binne die salutogeniese paradigma geakkommodeer word. 
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Oaar word dus aanvaar dat al die ge·identifiseerde persoonlikheidskenmerke teoreties 

deel van salutogenese vorm. Hiermee is die tweede doelstelling van die literatuuroorsig 

bereik. 

3.7 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die salutogeniese persoonlikheidskenmerke, soos deur 

Antonovsky ge·identifiseer, bespreek. Die konstrukte is ontleed aan die hand van die 

agtergrond, die definiering, dimensies, en die invloed van die onderskeie konstrukte 

op streshantering en psigiese en fisiese gesondheid. Hiermee is die tweede 

doelstelling van die literatuurondersoek, naamlik om die ge"identifiseerde salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke te analiseer ten einde die teoretiese begronding bloot te le 

sodat bepaal kan word of die spesifieke kenmerke wel as deel van die salutogeniese 

paradigma beskou kan word, afgehandel. 

In Hoofstuk 4 word die kenmerke met mekaar vergelyk ten einde 'n algemene konstruk 

'salutogenese' te identifiseer, en indien dit wel bestaan, om die bepalende 

salutogeniese persoonlikheidskenmerke te identifiseer. 
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HOOFSTUK 4 BEPALENDE SALUTOGENIESE PERSOONLIKHEIDS-

KENMERKE EN TEORETIESE INTEGRASIE 

In hierdie hoofstuk word die salutogeniese konstrukte soos in Hoofstuk 3 vervat, met 

mekaar vergelyk ten einde teoretiese ooreenstemming te bepaal. Die derde literatuur

doelstelling fokus op die identifisering van salutogenese as 'n konstruk wat op grond 

van die ooreenstemming tussen die konstrukte aangebied word. Die salutogeniese 

persoonlikheid sal bespreek word en in aansluiting by die genoemde doelstelling met 

die literatuuroorsig sal gefokus word op die identifisering van bepalende salutogeniese 

kenmerke. Die beperkings van die salutogeniese paradigma gaan ook aangebied word 

en laastens volg die teoretiese integrasie. 

4.1 OOREENSTEMMING TUSSEN DIE SALUTOGENIESE PERSOONLIK

HEIDSKENMERKE 

Ten einde die teoretiese konstruk 'salutogenese' te verhelder, word die teoretiese 

samehang tussen die konstrukte ondersoek deur dit aanvanklik met mekaar te 

vergelyk. Hierdie vergelyking van die konstrukte sal gedoen word in terme van hul 

definiering as kenmerk, trek of disposisie, die dimensies waaruit die konstrukte 

bestaan, asook die invloed daarvan op streshantering en psigiese en fisiese 

gesondheid. 

4.1.1 Die definiering van die konstrukte 

Die meeste van die teoretici (vgl. Hoofstuk 3) is lugtig om die term 'persoonlikheids

kenmerk' te gebruik. Dit kan moontlik die gevolg wees van die feit dat terme soos 'trek', 

'disposisie' en 'persoonlikheid' die navorsing in die terrein van persoonlikheidsielkunde 

sou plaas en daarom hoe eise aan die definiering van sodanige konstrukte sou stel. Dit 

is egter belangrik om na te vors of die konstrukte soos in Hoofstuk 3 beskryf, wel aan 

sekere vereistes voldoen en sodoende as 'n trek of disposisie beskou kan word. 
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Allport (1961 :28) definieer persoonlikheid as " ... the dynamic organization of those 

psychophysical systems that determine his characteristic behaviour and thoughf'. 'n 

Trek word beskou as "a neuropsychic structure having the capacity to render many 

stimuli functionally equivalent, and to invite and guide equivalent (meaningfully 

consistent) forms of adaptive and expressive behaviour" (Allport 1961 :347). Dit is dus 

'n dimensie of aspek van persoonlikheid, bestaande uit 'n groep verwante reaksies, wat 

kenmerkend is van die individu se tipiese aanpassing. 

'n Persoonlike disposisie is nou verwant aan 'n trek, aangesien albei bree, algemene, 

bepalende tendense in 'n individu beskryf. 'n Persoonlike disposisie kan egter nie met 

die van ander individue vergelyk word nie, aangesien dit uniek aan die individu is 

(Allport, 1961 ). 'n Disposisie word geaktiveer deur 'n wye reeks stimuli en 'n wye reeks 

ekwivalente response is die gevolg. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat 'n trek statisties as 'n faktor ondersoek kan word, en 

dat dit op 'n normaalverspreiding voorgestel kan word. In teenstelling hiermee is 'n 

disposisie uniek aan die individu en kan dit nie op 'n normaalverspreiding voorgestel 

word nie. Die persoonlikheidskenmerke, soos in hierdie navorsing bespreek word, is 

dus, volgens Allport, wel persoonlikheidstrekke. 'n Kardinale disposisie word gesien 

as 'n kardinale trek wat elke aspek van 'n individu se lewe be'invloed (Allport, 1961 ). 

Die gebruik van die woord 'disposisie' bemoeilik die meting van die konstrukte, 

aangesien die individu, indien Allport (1961) se definiering aanvaar word, nie met ander 

vergelyk kan word nie. 

Soos die konstrukte in Hoofstuk 3 gekonseptualiseer word, word slegs persoonlikheids

gehardheid as 'n persoonlikheidstrek beskryf (Kobasa et al., 1981 ). Koherensie

belewing word eerder in terme van 'n globale disposisie gekonseptualiseer 

(Antonovsky, 1979, 1983, 1987). Die navorser is van mening dat koherensiebelewing 

as 'n kenmerk/trek gesien kan word, aangesien dit statisties deur middel van faktore 

voorgestel word (Allport, 1961 ). Die bespreking van die grense van koherensiebelewing 

is 'n ander faktor wat die siening van koherensiebelewing as disposisie bevraagteken. 
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Volgens Antonovsky (1987, 1993d) beskou 'n persoon met 'n sterk koherensiebelewing 

nie noodwendig sy/haar hele leefwereld as verstaanbaar, betekenisvol en hanteerbaar 

nie. Die belangrikste lewensareas word geselekteer en solank die persoon die 

besondere areas as sinvol waarneem, kan 'n sterk koherensiebelewing gehandhaaf 

word. Hierdie argument word deur horn gestel in terme van die ontwikkeling van die 

koherensiebelewing. Daar kan egter gevra word, in watter mate die koherensiebelewing 

geaktiveer word in areas wat teoreties buite die grense van die koherensiebelewing val. 

lndien koherensiebelewing 'n disposisie is, sal dit teoreties elke aspek van die individu 

se lewe raak en be"invloed. 

Antonovsky (1987) stel dit egter sterk dat koherensiebelewing nie as 'n trek beskou 

moet word nie. As rede voer hy aan dat 'n trek-benadering nie onderskei tussen 

persepsie en aksie nie, terwyl 'n disposisie 'n breer, meer fundamentele en universele 

wyse is waarop die individu sy/haar leefwereld beskou. 

Lokus van kontrole word deur Rotter (1966) beskryf as 'n konstruksie eerder as 'n trek, 

omdat 'n konstruksie aan verandering blootgestel is. Tog noem hy ook dat individue 

gewoonlik aan hul bepaalde konstruksies vashou en selfs na tye van verandering 

daarheen terugkeer. In die definiering van die lokus van kontrole word ook beklemtoon 

dat dit 'n algemene verwagting is rakende beloning vanuit die omgewing. Daar word 
/ 

veronderstel dat dit in 'n groat verskeidenheid van situasies geoperasionaliseer sal 

word. 

Die navorser is van mening dat gehardheid, koherensiebelewing en lokus van kontrole 

as kenmerkende, bepalende wyses van interaksie met die werklikheid beskou kan 

word. Die konstrukte is relatief stabiel en toon aan hoe 'n individu 'n groot 

verskeidenheid stressors op soortgelyke wyse beoordeel en hoe soortgelyke response 

geaktiveer word. Volgens Allport (1961) se persoonlikheidsteorie sou dit moontlik as 

'n trek eerder as 'n disposisie beskou kan word, maar dit is slegs van akademiese 

belang. Die feit is dat die konstrukte meetbaar en stabiel oor 'n periode van tyd is en 

in verskillende situasies manifesteer. 
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Koherensiebelewing, gehardheid en lokus van kontrole se definiering word op die 

eksterne werklikheid gerig. Die kenmerke toon aan hoe die individu as gevolg van die 

spesifieke persoonlikheidskenmerke, die eksterne werklikheid beskou. 

In die definiering van die konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' stel Rosenbaum (1983) 

dit duidelik dat dit nie 'n persoonlikheidskenmerk is nie, maar 'n repertoire van gedrag 

wat in 'n verskeidenheid van situasies geoperasionaliseer word. In hierdie opsig verskil 

aangeleerde vindingrykheid dus van die ander salutogeniese konstrukte. 

Die definiering van selfdoeltreffendheid (Bandura, 1982) en potensie (Ben-Sira, 1985) 

beklemtoon 'n geloof in eie vermoe. Selfdoeltreffendheid word gesien as 'n algemene 

vertroue in die individu se vermoe om beheer oar gebeure uit te oefen. Bandura en 

Cervone (1986) is van mening dat 'n persepsie van selfdoeltreffendheid, gegrond op 

vorige ervarings, later sentraal in 'n individu se selfevaluasie kan staan en in hierdie 

opsig kan die konstruk as deel van persoonlikheid gesien word. Potensie word 

gekonseptualiseer as 'n algemene vertroue in eie vermoe en kapasiteit. lntrapsigies 

word hierdie twee konstrukte dus as deel van selfevaluering en eiewaarde beskou. 

INTEGRASIE 

Uit bogenoemde blyk dit dat daar 'n redelike mate van ooreenstemming bestaan tussen 

die konstrukte 'koherensiebelewing', 'gehardheid' en 'lokus van kontrole'. Al drie hierdie 

konstrukte beskryf aspekte van die individu se persoonlikheidsamestelling wat 'n 

definitiewe invloed uitoefen op die interpretasie en omgang met die eksterne 

werklikheid. Die gedrag word as stabiel geag en die invloed daarvan word oar 'n lang 

tydperk en in 'n verskeidenheid van situasies uitgeoefen. In hierdie opsig kan die drie 

kenmerke as ooreenstemmend gesien word. Die konstrukte is meetbaar en die 

manifestasie daarvan vergelykbaar met die van ander individue. Dit is bloat van 

teoretiese belang of dit as 'n trek of 'n disposisie gedefinieer word. Dit hou in wese in 

dat hierdie konstrukte 'n invloed uitoefen op hoe die werklikheid geevalueer word en 

watter response op die eis om aanpassing, gemaak word. Die navorser is van mening 
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dat die konstrukte as persoonlikheidskenmerke beskou moet word ten einde die 

persoonlike aard en sentrale rol in funksionering aan te spreek. 

In teenstelling hiermee stem die kenmerke 'potensie' (Ben-Sira, 1985) en 'self

doeltreffendheid' (Bandura, 1982) tot 'n redelike mate ooreen. Seide hierdie kenmerke 

fokus spesifiek op die individu se vertroue in eie vermoe om die eksterne werklikheid 

te hanteer en te kontroleer. In hierdie opsig is hierdie twee kenmerke dus intrapsigies 

gerig. 

Aangeleerde vindingrykheid (Rosenbaum, 1983) verskil van die salutogeniese 

kenmerke soos hierbo bespreek, aangesien dit nie op aspekte van die self en dus op 

persoonlikheid fokus nie, maar op aangeleerde gedrag en vaardighede. · 

4.1.2 Dimensies van die verskillende konstrukte 

Die basiese dimensies van die onderskeie kenmerke is die belangrikste deel van die 

konseptualisering daarvan en die onderskeie teoretici het al van die konstrukte 

vergelyk. 

4. 1. 2. 1 Die konstrukte as globale orientasie tot die /eefwereld 

Vervolgens word na verbondenheid, kontrole, verstaanbaarheid en uitdaging verwys. 

Verbondenheid 

Die betekenisvolheidkomponent van koherensiebelewing (Antonovsky, 1987) sowel as 

die verbondenheidkomponent van gehardheid (Kobasa et al., 1979) verwys na die 

individu se strewe om die wereld en sy/haar hulpbronne beter te verstaan. Kravetz et 

al. (1993) rapporteer 'n korrelasie van 0,48 tussen koherensiebelewing en die 

verbondenheid-subskaal van gehardheid. Die teoretiese ooreenstemming tussen 

hierdie dimensies word dus ook empiries bevestig. Dit hou in dat die individu van 
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mening is dat die leefwereld en die eise daarvan belangrik genoeg is en betekenisvol 

genoeg is om daarby betrokke te wil raak (Kobasa et al., 1982a). As voor

veronderstelling geld die aanname dat die ervaring van die self goed gevestig is in die 

sosiale struktuur en dat hy/sy oar genoegsame eie kennis beskik. Dit bring mee dat die 

individu nie vervreemd van die self en die eksterne omgewing funksioneer nie 

(Antonovsky, 1987; Kobasa et al., 1982). Hierdie dimensies funksioneer as 

motiveerders vir gedrag aangesien die individu met hierdie persoonlikheidskenmerke 

aktief by die omgewing betrokke raak. Hierdie dimensies van koherensiebelewing en 

gehardheid stem oak ooreen met die dimensie 'verbondenheid' van die konstruk 

'potensie' soos deur Ben-Sira (1985) gekonseptualiseer. Ben-Sira argumenteer dat die 

individu nie in isolasie funksioneer nie en die verbondenheid met die sosiale orde dus 

van belang is. Die verbondenheid berus op die verstaan en belewenis van die sosiale 

orde as betekenisvol, georden en waardevol. Daar is dus 'n groat mate van 

ooreenstemming tussen die verbondenheid-dimensies van koherensiebelewing, 

gehardheid en potensie. 

Kontrole 

Orie konstrukte sluit dimensies in wat as 'kontrole' ( Kobasa, 1979; Rotter, 1966, 1975) . 

of 'hanteerbaarheid' gekonseptualiseer word. Volgens Antonovsky (1987) is daar slegs 

'n mate van ooreenstemming tussen die hanteerbaarheidkomponent van koherensie

belewing (Antonovsky, 1987) en die kontrole-komponent van die gehardheidkonstruk 

(Kobasa, 1982b). Albei die komponente het te doen met die beskikbaarheid van 

hulpbronne. Die navorser is van mening dat die enigste verskil tussen die twee 

komponente gelee is in die beheer van die hulpbronne. Antonovsky (1979) is beslis dat 

koherensiebelewing nie gelyk gestel moet word aan 'n interne lokus van kontrole, soos 

deur Rotter (1966) gekonseptualiseer, nie. Bronne wat onder legitieme, eksterne 

beheer is, is net so toeganklik en noodsaaklik vir streshantering en daarom hou dit met 

'n gevoel van hanteerbaarheid verband. Kravetz et al., (1993) rapporteer 'n korrelasie 

van 0,45 tussen koherensiebelewing en die kontrole-subskaal van gehardheid. Hierdie 

empiriese verband dui aan dat die meting van die konstrukte meer verbandhoudend is 
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as wat deur Antonovsky geantisipeer is. Volgens Antonovsky (1987) hou lokus van 

kontrole, soos deur Kobasa (1979) en Rotter (1966) beskou, 'n sterk kulturele 

vooroordeel in. Hy is van mening dat die konstruk 'interne lokus van kontrole' slegs 

geldig is in 'n gemeenskap waar dit belangrik is dat die individu persoonlik in beheer 

moet wees. 

Of hierdie twee komponente drasties verskil in terme van hoe dit deur die individu 

beleef word, is nie seker nie. Dit sal afhang van die internalisering deur die individu. 

lndien 'n individu die aanwesigheid van hulpbronne onder die beheer van ander 

aanvaar en internaliseer, is dit teoreties moontlik dat dit as bronne onder sy/haar 

beheer beskou kan word en dus steeds as 'n interne lokus van kontrole beleef kan 

word. 

Die navorser is van mening dat kontrole oar hulpbronne genoegsaam ooreenstem in 

die konseptualisering van salutogenese en dat dit nie van operasionele belang is of die 

bronne onder interne of eksterne beheer val nie. Die invloed van kontrole as 'n 

belangrike determinant van gesondheidsgedrag en gesondheidsresultate word 

gereflekteer in die integrerende navorsing van Marshall, Wortman, Vickers, Kursulas 

en Hervig (1994) waar aangetoon word dat 'n optimistiese kontrole onderliggend aan 

gesondheid is. 

Die konstrukte 'potensie' (Ben-Sira, 1985) en 'selfdoeltreffendheid' (Bandura, 1977b) 

fokus op die geloof in die eie vermoe om eise te kan hanteer. Alhoewel die 

konseptualisering van die konstrukte nie direk op kontrole oor die eksterne werklikheid 

fokus nie, is dit 'n belangrike gevolg daarvan. Bandura (1989) is van mening dat self

doeltreffendheid die geloof is in die eie vermoe om kontrole oor gebeure te 

bewerkstellig. Op soortgelyke wyse is die effek van potensie oak die beheer van 

gebeure en meer spesifiek nag, negatiewe en stresvolle gebeure. 

Uit die voorafgaande blyk dit dus dat koherensiebelewing, gehardheid en lokus van 

kontrole direkte aansprake maak rakende die individu se belewenis van kragdadigheid 
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in die eie leefwereld. Daar is dus 'n groot mate van ooreenstemming tussen hierdie 

konstrukte. Op intrapsigiese vlak kan die konstrukte 'selfdoeltreffendheid' en 'potensie' 

oak by hierdie aspek gevoeg word, alhoewel dit meer spesifiek fokus op die individu 

se geloof in hom-/haarself om wel kontrole te kan uitoefen. 

Verstaanbaarheid 

Slags die koherensiebelewing-konstruk (Antonovsky, 1987) bevat 'n dimensie wat die 

verstaanbaarheid van die eksterne omgewing as vereiste stel. Antonovsky (1987) 

beskou hierdie dimensie as 'n kognitiewe aktiwiteit waar die stimuli as georden en 

sinvol deur die individu waargeneem word. 'n Meer indirekte verwysing na die dimensie 

'verstaanbaarheid' word in die konstruk 'potensie' (Ben-Sira, 1985) aangetref. Ben-Sira 

gaan van die veronderstelling uit dat die individu net verbonde kan wees aan die 

leefwereld, indien die sosiale orde as verstaanbaar, duidelik en georden beleef word. 

In terme van ooreenstemming tussen die konstrukte 'koherensiebelewing' en 

'gehardheid' word daar veronderstel dat daar nie teoretiese ooreenstemming tussen 

die verstaanbaarheidkomponent van koherensiebelewing en die uitdaging-subskaal 

van gehardheid is nie. Volgens Antonovsky (1987) veronderstel die verstaanbaarheid 

aspek van koherensiebelewing 'stabiliteit', terwyl uitdaging 'verandering' veronderstel. 

In hierdie opsig is die 'verskil' tussen die twee konstrukte interessant. In die teoretiese 

begronding van die konstruk 'koherensiebelewing', het Antonovsky (1987) gefokus op 

hoe die individu, op grond van vorige ondervinding, stimuli as verstaanbaar evalueer. 

Die fokus van die komponent is dus die evaluasie van stressors en stimuli. Kobasa 

( 1979) se konsep van gehardheid stem in wese hiermee ooreen, aangesien daar 

geteoretiseer word dat 'n persoon wat stressors as 'n uitdaging beskou, reeds sy/haar 

leefwereld verken het en weet watter bronne daar beskikbaar is, waarmee die stressors 

gehanteer kan word (Kobasa et al., 1982b). Dit hou dus in dat die individu sin moet kan 

maak uit die stimuli ten einde dit as hanteerbaar en gevolglik 'n uitdaging te sien. Vir 

die navorser wil dit voorkom of hierdie twee konstrukte steeds basies met dieselfde 

lewensuitkyk te doen het, hoewel dit verskillend gekonseptualiseer word. 
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Uitdaging 

'Uitdaging' as 'n dimensie word alleen in die konstruk 'gehardheid' aangetref, waar dit 

beskou word as 'n aanname dat verandering die norm is en oak moontlikhede vir 

verdere persoonlike groei mag inhou (Kobasa et al., 1982a). Die rol hiervan word 

gesien as dat dit die persoon in staat sal stel om situasies en die self te transformeer 

ten einde die situasies te kan hanteer en in groeigeleenthede te kan omskep. In die 

konseptualisering van gehardheid word uitdaging dus as 'n voorvereiste beskou. Dit 

is egter nie duidelik wat die onderliggende aannames of persoonlikheidseienskappe 

is nie. Waar potensie (Ben-Sira, 1985) en selfdoeltreffendheid (Bandura, 1989) 'n 

geloof in eie vermoe beklemtoon, kan die vraag met reg gevra word of dit nie moontlik 

die dimensie 'uitdaging' as 'n uitkoms of resultaat sal openbaar nie. Dit is dus nie 

duidelik of uitdaging afsonderlik funksioneer en of dit die gevolg is van 'n samestelling 

van ander persoonlikheidskenmerke nie. Daar word gehipotetiseer dat 'n belewenis van 

hulpbronbeskikbaarheid en kontrole moontlik oak 'n bydrae tot die waarneming van 

stressors as uitdagings kan dien. 

4. 1. 2. 2 Die konstrukte as siening van die self 

Die konstrukte 'selfdoeltreffendheid' (Bandura, 1977a) en 'potensie' (Ben-Sira, 1985) 

is spesifiek so gekonseptualiseer dat dit 'n aanduiding kan wees van hoe die individu 

horn-/ haarself beskou. Selfdoeltreffendheid word gekonseptualiseer as die individu se 

geloof in sy/haar eie vermoens om kontrole oar gebeure uit te oefen (Bandura, 1977). 

Alhoewel dit intrapsigies gekonseptualiseer word, toon hierdie konstruk teoreties 

ooreenstemming met die subskaal 'lokus van kontrole' van gehardheid, lokus van 

kontrole-komponent en die hanteerbaarheidskomponent van koherensiebelewing. Die 

sosiaal-kognitiewe begronding van die konstruk fokus egter op aangeleerde gedrag en 

terugvoer, wat die vergelyking met die ander konstrukte bemoeilik. 

Potensie (Ben-Sira, 1985) word oak deels beskou as 'n siening van die self. Die 

selfvertroue wat 'n individu het in sy/haar vermoe om lewenseise te hanteer en te 
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bemeester, word as bepalend geag. Daar is dus teoreties 'n ooreenstemming met die 

konstruk 'selfdoeltreffendheid' (Bandura, 1977a). Die verskil is daarin gelee dat 

Bandura (1977a) dit sien as selfvertroue in die vermoe om kontrole uit te oefen, terwyl 

Ben-Sira (1985) dit bloot beskou as selfvertroue in die vermoe om eise te hanteer. In 

hierdie opsig is dit duidelik dat die konstrukte 'potensie' en 'selfdoeltreffendheid' 

moontlik ook verband kan hou met ander salutogeniese persoonlikheidskenmerke soos 

koherensiebelewing (Antonovsky, 1987) en gehardheid (Kobasa & Pucetti, 1983), 

aangesien die individu se siening rakende eie kragdadigheid afhanklik is van die 

hantering van stressors, vorige suksesse en 'n algemene disposisie ten opsigte van 

hantering van eise. 

Waar gehardheid en koherensiebelewing 'n aanduiding gee van hoe die individu 

sy/haar leefwereld beskou, is daar sekere vooronderstellings rakende die individu se 

siening van die self. Beide Kobasa et al. ( 1979) en Antonovsky ( 1987) beskou die 

siening van die eksterne werklikheid as 'n funksie van die disposisie wat eie aan die 

individu is. Die komponente van die verskillende konstrukte beklemtoon dan ook dat 

die individu hom-/haarself nie alleen as bekwaam beskou nie, maar ook gereed om die 

uitdagings die hoof te bied. Die konseptualisering van die konstrukte hou dus verband 

met eiewaarde en oordeel oor eie vermoens. 

4.1.2.3 Die konstrukte as vaardighede 

Die dimensies van aangeleerde vindingrykheid (Rosenbaum, 1988) verskil van die 

konstrukte soos hierbo bespreek. Aangeleerde vindingrykheid word s6 gekonsep

tualiseer en gemeet dat dit op gedrag en vaardighede tydens die hantering van 'n 

stressor fokus (Rosenbaum, 1980a, 1988). In hierdie opsig verskil dit dus van die ander 

salutogeniese kenmerke, alhoewel dit teoreties gestel kan word dat die aanleer van 

hierdie gedrag en vaardighede moontlik dieselfde oorsprong het, naamlik vorige 

suksesvolle hantering van stressors. 'n Wereldbeskouing wat stressors op grand van 

vorige ervaring as alledaags, verstaanbaar en as uitdagings sien, mag moontlik 

onderliggend aan die aanleer van die spesifieke vaardighede le. Ten einde die verband 
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tussen die vaardighede, die siening van die self en die leefwereld te bepaal, is dit 

belangrik dat die kennis uitgebrei word tot 'n sinvolle teorie oor persoonlikheids

ontwikkeling (Kobasa, 1990). 

Alhoewel die ander konstrukte soos lokus van kontrole (Rotter, 1966), koherensie

belewing (Antonovsky, 1987), potensie (Ben-Sira, 1985) en persoonlikheidsgehardheid 

(Kobasa, 1982b) nie spesifiek op die gedrag fokus nie, word daar tog veronderstel dat 

dit 'n invloed op die gedrag uitoefen. 'n Persoon wat oor die kenmerke beskik, is meer 

geneig om aktief by die omgewing betrokke te wees en meer bereid om gedrag te 

aktiveer ten einde stressors te hanteer. Daar word ook veronderstel dat sodanige 

persona moeiliker uitdagings aanpak (selfdoeltreffendheid), meer geskikte hantering

strategiee kies (gehardheid) en langer met take volhou (lokus van kontrole). 

Antonovsky (1993c) is van mening dat koherensiebelewing nie 'n streshantering

strategie is nie, maar dat dit onderliggend aan hantering le. Dit kan gesien word as 'n 

kanon of 'n stel fundamentele aannames wat hanteringsgedrag be·1nvloed en 'n 

definitiewe krag daarop uitoefen. Daar word aanvaar dat 'n persoon wat oar 

salutogeniese kenmerke beskik, aanpasbare hanteringstrategiee sal selekteer en 

implementeer. 

INTEGRASIE 

Uit die voorafgaande blyk dit dat daar onderskei kan word tussen die kenmerke as 'n 

siening van die werklikheid, 'n siening van die self en vaardighede. Die konstrukte 

'koherensiebelewing', 'gehardheid' en 'lokus van kontrole' veronderstel 'n positiewe, 

optimistiese uitkyk en betrokkenheid by die omgewing. Hierdie optimistiese siening hou 

verband met kenmerke van die omgewing en hoe dit waargeneem word, sowel as met 

inherente kenmerke van die individu. Die interaksie tussen die verskillende dimensies 

soos aanvaar word, is ook van belang. Potensie en selfdoeltreffendheid fokus op die 

individu se belewing van hom-/haarself as bekwaam, asook op 'n algemene geloof in 

eie vermoens. Soos reeds genoem, is daar 'n waarskynlikheid dat die dimensies van 

potensie en selfdoeltreffendheid in wisselwerking kan tree met die dimensies van 
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koherensiebelewing, potensie en lokus van kontrole om sodoende 'n intrapsigiese en 

interpersoonlike aspek van salutogenese daar te stel. Aangeleerde vindingrykheid toon 

nie genoegsame ooreenstemming met die definiering en dimensies van die ander 

salutogeniese konstrukte nie, aangesien dit uitsluitlik op gedrag en vaardighede fokus. 

Die waarskynlikheid dat dit die gevolg mag wees van die ander persoonlikheids

kenmerke kan egter nie buite rekening gelaat word nie. Dit is in hierdie opsig dus 

belangrik om 'n bree siening van persoonlikheid te ontwikkel, waarbinne die interaksie 

van die verskillende kenmerke bestudeer kan word (Kobasa, 1990; Maddi, 1990). Die 

integrasie van verskillende persoonlikheidsdimensies kan lei tot 'n oorhoofse siening 

van persoonlikheid waarbinne navorsing gerig word, aangesien die bestudering van 

losstaande persoonlikheidskenmerke mag lei tot "isolated pockets of knowledge 

pertaining to narrowly defined constructs of unknown relationship to one another'' 

(Marshall et al., 1994:278). Smith en Williams (1992) toon oak aan dat navorsing 

rakende die rol van persoonlikheid en gesondheid nie genoegsaam van ontwikkeling 

binne personologie gebruik maak nie en dit bring mee dat bekende dimensies van 

persoonlikheid onder 'n nuwe naam ondersoek word. 

4.1.3. lnvloed van die kenmerke op streshantering 

Die invloed van die kenmerke op streshantering sal bespreek word aan die hand van 

die persepsie van stressors, bereidheid om betrokke te raak, seleksie van hantering

strategiee, hantering en nagevolge. 

4.1.3.1 Persepsie van stressors 

Die persepsie van stressors word op die volgende wyse deur die salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke be·invloed. 'n lndividu met 'n sterk koherensiebelewing 

(Antonovsky, 1987) sien die stressors as verstaanbaar en verstaan dus die eise van 

die situasie. 'n Persepsie dat daar genoeg hulpbronne is, dra by tot die algemene 

persepsie dat die situasie hanteer sal kan word. Die stressor word dus nie as uitermatig 

stresvol beleef nie (Gallagher et al., 1994; McSherry & Holm, 1984). In navorsing word 
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ook aangedui dat die konstruk 'gehardheid' die siening van stressors as stresvol al dan 

nie, be"lnvloed (Kobasa et al., 1985). Geharde persone is minder geneig as nie-geharde 

persone om gebeure as stresvol waar te neem (Rhodewalt & Agustsdottir, 1984; 

Rhodewalt & Zone, 1989). Die konstruk 'selfdoeltreffendheid' hou ook verband met die 

evaluering van gebeure in terme van die stresvolheid daarvan. Persone wat oor 'n hoe 

mate van selfdoeltreffendheid beskik, glo dat hul kontrole oor negatiewe 

omstandighede kan uitoefen, en is gevolglik minder daardeur gesteur. Persone wat glo 

dat hul nie beheer kan uitoefen nie, fokus op die diskrepans tussen die eise en hul 

vermoe. Dit veroorsaak psigiese ongemak en verlaagde prestasie (Lazarus & Folkman, 

1984b ). Daar word veronderstel dat geharde persone 'n objektiewe stressor deur 

kognitiewe en gedragsingrepe 'transformeer', sodat dit as meer positief en minder 

bedreigend geevalueer kan word (Bernard & Belinsky, 1993; Gentry & Kobasa, 1984; 

Goss, 1994; Maddi & Kobasa, 1981; Schmied & Lawler, 1986). Alhoewel daar nie 

navorsingsresultate beskikbaar is om die invloed van lokus van kontrole op 

stresbeskouing te bevestig nie, is die navorser van mening dat die ooreenstemming 

tussen die konstrukte 'lokus van kontrole', 'gehardheid' en 'koherensiebelewing' van so 

'n aard is, dat lokus van kontrole en hulpbronbeskikbaarheid moontlik ook 'n invloed 

op die aanvanklike evaluering van stressors kan uitoefen. 

Rosenbaum (1988) se konseptualisering van die konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' 

sien die invloed daarvan meer spesifiek wanneer die stresproses reeds begin het, maar 

hy is van mening dat dit moontlik wel 'n invloed op die evaluering van stressors kan 

uitoefen. 

Met die uitsluiting van die konstruk 'potensie' (Ben-Sira, 1985) blyk dit dat die ander 

salutogeniese konstrukte die individu in staat stel om stressors nie as aversief te 

evalueer nie. 

4.1.3.2 Bereidheid om betrokke te raak 

Die betekenisvolheid-dimensie van koherensiebelewing dien as motivering om oor te 
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gaan tot aksie ten einde die situasie te hanteer (Antonovsky, 1979, 1987; Gallagher et 

al., 1994). Dit hou verband met die kenmerk 'gehardheid' waar die individu met 'n hoe 

mate van gehardheid die situasie as 'n uitdaging sien en dus bereid is om die eise te 

hanteer, deels op grond van die vertroue dat daar kontrole oor die situasie uitgeoefen 

sal kan word (Kobasa et al., 1982b). 'n lndividu met 'n hoe mate van self

doeltreffendheid glo in sy/haar vermoens om effektief in die omgewing te kan optree. 

Sodanige persoon kies gevolglik uitdagende doelwitte en tydens die beplanning word 

'sukses-scenario's' geantisipeer (Bandura, 1989). Dit is dus waarskynlik dat 'n persoon 

met 'n hoe mate van selfdoeltreffendheid ook geredelik by die uitdaging van 

streshantering betrokke sal raak. Alhoewel dit nie eksplisiet gestel word nie, is die 

navorser van mening dat lokus van kontrole ook 'n invloed sal uitoefen op die 

gewilligheid om by streshantering betrokke te raak, aangesien navorsing bewys dat 

lokus van kontrole 'n medierende rol speel in die bepaling van die individu se 

geneigdheid om by prestasiegedrag betrokke te raak (Lefcourt, 1982;). 

4. 1. 3. 3 Seleksie van hanteringstrategie 

Navorsing toon aan dat koherensiebelewing 'n invloed op die seleksie van 'n 

hanteringstrategie uitoefen (Antonovsky, 1979; 1987; McSherry & Holm, 1984). Die 

individu met 'n sterk koherensiebelewing is bewus van hulpbronbeskikbaarheid en 'n 

keuse van hulpbronne word gemaak wanneer stresvolle gebeure hanteer moet word. 

Dit behels die keuse van 'n geskikte hanteringstrategie. Daar is ook bevind dat persone 

met 'n hoe koherensiebelewing se hanteringsgedrag minder vermydend was as die van 

individue met 'n lae koherensiebelewing. Gallagher et al. (1994) het ook bevind dat 

koherensiebelewing 'n invloed uitoefen op die keuse van realistiese hanteringstrategiee 

en die vermyding van potensieel destruktiewe gedrag. Navorsing toon aan dat 

taakgerigte hanteringstrategiee in die meeste situasies verkieslik is bo 

vermydingsgedrag (Suls & Fletcher, 1985). Gehardheid bepaal ook die streshantering

strategie wat geselekteer word wanneer eise hanteer moet word (Nowack, 1986; 

Kobasa & Maddi, 1979). Navorsing toon aan dat geharde persona 'n verskeidenheid 

van strategiee gebruik wat aktief en probleemgesentreerd is, terwyl nie-geharde 
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persone stressors vermy en ontken (Nowack, 1989; Williams, Weibe & Smith, 1992). 

Williams (1990) bevind dat sulke hanteringstrategiee ook 'n effek het op die 

gerapporteerde simptome. 

Ook die konstruk 'lokus van kontrole' bepaal die seleksie van hanteringstrategiee. 

Navorsing deur Anderson (1977) toon aan dat persone met 'n interne lokus van 

kontrole meer geneig is om met taakgerigte, probleemoplossende gedrag op stressors 

te reageer, as persone met 'n eksterne lokus van kontrole wat emosioneel-gerigte 

hanteringsgedrag openbaar (Anderson, 1977). 

Aangeleerde vindingrykheid (Rosenbaum & Ben-Ari, 1985) het nie 'n invloed op die 

seleksie van strategiee nie, aangesien die gedrag reeds van die strategiee is wat as 

deel van streshantering in werking gestel word. Die konstruk 'potensie', soos deur Ben 

Sira (1985) gekonseptualiseer, sal ook nie in hierdie fase 'n invloed uitoefen nie, 

aangesien dit eers na streshantering in werking tree. 

4. 1. 3. 4 Beheer van negatiewe emosies tydens die stresproses 

Navorsing toon aan dat 'n hoe mate van koherensiebelewing 'n individu in staat stel om 

negatiewe emosies ten tye van streshantering te beheer. McSherry en Holm (1994) het 

bevind dat persone met lae koherensiebelewing die verhoogde emosionele reaktiwiteit 

ervaar voor, gedurende en na die stresvolle gebeurtenis. Met navorsing is ook bevind 

dat gehardheid 'n invloed op emosionele reaktiwiteit tydens streshantering uitoefen 

(Carver et al., 1989; Wiebe, 1990). 

In konseptualisering van die konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' word veronderstel 

dat die spesifieke vaardighede onderliggend aan die konstruk, negatiewe emosies 

tydens streshantering kan beheer en verminder (Rosenbaum, 1988). Oaar word 

aanvaar dat die individu deur self-praatjies negatiewe emosies kan verminder. Dit 

oefen 'n direkte invloed op die weerstand van die individu uit en navorsing het 

aangetoon dat individue met aangeleerde vindingrykheid vir langer periodes pyn kan 
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weerstaan (Rosenbaum, 1980b), tae en medium-frekwensies van epiteptiese aanvalle 

beter totereer (Rosenbaum & Patmon, 1984 ), seesiekheid beter tolereer (Rosenbaum 

& Rotnick, 1983) en taer pynintensiteit tydens 'n migraine-aanval rapporteer (Courey, 

Feuerstein & Bush, 1982). Deur die beheer van negatiewe emosies word die individu 

se toteransie verhoog en kan daar dus vir tanger periodes met die streshantering 

aangehou word (Rosenbaum, 1983). 

'n tnterne tokus van kontrole (Rotter, 1966) stet 'n individu in staat om negatiewe 

emosies tydens stresvolle omstandighede te beheer. Uit navorsingsresuttate blyk dit 

dat persone met 'n eksterne tokus van kontrote gerapporteer het dat hulle gedurende 

periodes van hoe stres, meer negatiewe buie gehad het as persone met 'n interne 

lokus van kontrote (Kilpatrick, Dubin & Marcot, 1974). Daar word voorts aangetoon dat 

persone met 'n eksterne lokus van kontrole meer geneig is om depressief en angstig 

te raak wanneer negatiewe lewensgebeure plaasvind, as persone met 'n interne tokus 

van kontrote (Johnson & Sarason, 1978b). 

4.1.3.5 Vo/harding met hantering 

Navorsing toon aan dat sekere van die salutogeniese konstrukte die individu in staat 

stel om vir tanger periodes met streshantering te volhard. Volgens Karabenick en Srull 

( 1978) hou deursettingsvermoe ten tye van moeilike take verband met lokus van 

kontrole. tndividue met 'n interne tokus van kontrote was beter in staat om te volhard 

as persone met 'n eksterne lokus van kontrote. 

Selfdoeltreffendheid het ook 'n invloed op die volharding in streshantering. Navorsing 

toon aan dat die mate van selfdoeltreffendheid 'n invloed op motivering uitoefen in 

terme van die poging wat gemaak word, sowet as die volharding in die taak (Cervone 

& Peak, 1986). Aangeleerde vindingrykheid het 'n impak op die toteransie van 

aversiewe take en individue met 'n hoe mate van aangeteerde vindingrykheid hou 

langer tydens streshantering vol met taakgedrag (Rosenbaum, 1980b). 
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4. 1. 3. 6 Reaksie na streshantering 

Die persoonlikheidskenmerk 'potensie' word in werking gestel nadat 'n hanterings

poging onsuksesvol was en het ten doel om die persoon in staat te stel om perspektief 

te behou. Die individu beoordeel die mislukking in die lig van vorige suksesse en 

sodoende word die eiewaarde in stand gehou (Ben-Sira, 1985). 

INTEGRASIE 

Uit bogenoemde blyk dit dat al die salutogeniese konstrukte 'n invloed op 

streshantering uitoefen. Die invloed op streshantering word uitgeoefen vandat die 

individu deur 'n stressor gekonfronteer word, tot herstel na stressorhantering. Daar is 

'n groat mate van ooreenstemming tussen die konstrukte 'lokus van kontrole', 

'koherensiebelewing' en 'gehardheid' in terme van hul rol in die streshanteringsproses. 

Aangeleerde vindingrykheid as vaardigheid het 'n unieke rol aangesien dit moontlik van 

die vaardighede is wat gebruik word deur 'n individu wat oor van die ander kenmerke 

beskik. Potensie, soos gekonseptualiseer deur Ben-Sira (1985), se invloed op die 

streshanteringsproses is ook uniek in terme van die ge'inhibeerde aktivering daarvan. 

Dit wil voorkom asof bogenoemde kenmerke 'n individu in staat stel om stressors meer 

effektief te hanteer. 

4.1.4 lnvloed van kenmerke op psigiese en fisiese gesondheid 

Soos in Hoofstuk 3 aangetoon, oefen die salutogeniese kenmerke wel 'n invloed uit op 

psigiese en fisiese gesondheid. Sommige van die kenmerke, soos gehardheid, is al 

deeglik nagevors, terwyl ander, byvoorbeeld potensie, minder nagevors is. Daar sal 

gepoog word om die effek van die kenmerke op gesondheid te vergelyk ten einde 

ooreenstemming tussen die kenmerke te identifiseer. 

McSherry, Holm en Popinga ( 1991) bevind dat koherensiebelewing negatief korreleer 

met angs (-0,59), depressie (-0,52) en fisiese simptome (-0,43). Frenz (1990) bevind 
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ook dat koherensiebelewing 'n sterk negatiewe korrelasie toon met angs (-0,85) en 

depressie (-0,60). Lundman en Norberg (1993) toon aan dat individue met 'n hoe 

koherensiebelewing hoer vlakke van subjektiewe gesondheid rapporteer as individue 

met 'n lae koherensiebelewing. Carmel en Bernstein (1989, 1990) rapporteer ook 'n 

negatiewe korrelasie tussen koherensiebelewing en angs. 

Die invloed van gehardheid op gesondheid is breed nagevors en die dilemmas random 

die vraagstuk is in Hoofstuk 3 bespreek. Daar sal dus hier slegs gefokus word op die 

invloed wat reeds deur navorsing bevestig is. Uit die literatuur blyk dit dat geharde 

persona minder fisiese simptome ten tye van stres en ook in 'n later stadium rapporteer, 

as nie-geharde persone (Bartone et al., 1989; Ganellen & Blaney, 1984; Hills & Norvell, 

1991; Howard, Cunningham & Rechnitzer, 1986; Kobasa et al., 1981; Kobasa et al., 

1982a; Kobasa et al., 1982b; Kobasa et al., 1983, 1985; Rhodewalt & Zone, 1989; 

Williams et al., 1992). Die onderliggende meganismes is egter nie goed bekend nie. 

Dit blyk ook voorts dat al drie komponente van gehardheid nie ewe veel invloed op 

siekte en gesondheid uitoefen nie. Daar is bevind dat verbondenheid (commitment) en 

kontrole wel 'n hoofeffek op siekte uitoefen, maar die subskaal 'uitdaging' oefen nie 'n 

hoofeffek uit nie (Hull et al., 1987; Roth et al., 1989; Sheppard & Kashani, 1991). 

Hierdie is 'n interessante bevinding aangesien dit ook die subskaal van gehardheid is 

wat, volgens Antonovsky (1987), die minste ooreenstemming met koherensiebelewing 

toon. 

Navorsing oor die konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' toon aan dat indien individue 

'n chroniese toestand het wat deur eie gedrag be'invloed kan word, die mate van 

aangeleerde vindingrykheid 'n rol kan speel in die beheer van siekte (Rosenbaum, 

1988). So word aangetoon dat pasiente met 'n hoe mate van aangeleerde 

vindingrykheid as diabete beter in staat was om hul suikerinname te beheer as 

pasiente wat oor laer aangeleerde vindingrykheid beskik het. 

Selfdoeltreffendheid se invloed op gesondheid is nog nie goed nagevors nie, maar uit 

navorsing blyk dit dat intervensies wat daarop gerig is om 'n individu se gevoel van 
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selfdoeltreffendheid te verhoog, bloeddruk en polsslag verlaag het en catecholamine

ekskresie verminder het, wat moontlik 'n rot kan speel in die hantering en rehabilitasie 

na intense trauma (Bandura et al., 1985; Loring et al., 1985). 

Navorsing toon aan dat lokus van kontrole ook 'n invloed op psigiese en fisiese 

gesondheid uitoefen. 'n Verband is bevind tussen eksterne lokus van kontrole en 

stresverwante angs en depressie in getroude pare (Husaini et al., 1982). lnteressant 

genoeg blyk dit dat hierdie stresbufferingseffek veral in manlike proefpersone gevind 

word (Toves et al., 1981). 

INTEGRASIE 

Uit bogenoemde blyk dit dat die salutogeniese konstrukte wel 'n invloed op gesondheid 

uitoefen. Aangesien die konstrukte oor verskillende onderliggende meganismes beskik 

waarmee dit gesondheid be·invloed, is dit nie moontlik om aan te dui dat die konstrukte 

in hierdie opsig om dieselfde redes ooreenstem nie. Dit blyk egter dat al die 

salutogeniese konstrukte die potensiaal het om afsonderlik en ook gesamentlik 'n 

invloed op gesondheid uit te oefen. Die invloed op gesondheid soos bo bespreek, 

wissel egter tussen objektiewe kriteria van gesondheid en subjektiewe belewing van 

gesondheid. 

Navorsing toon aan dat emosionele ingesteldheid 'n invloed uitoefen op die 

rapportering van simptome, maar nie noodwendig op objektiewe siektetoestande as 

sodanig nie (Andrews & McKennell, 1980; Watson & Pennebaker, 1984). Die 

biopsigologiese meganismes onderliggend aan die invloed van die persoonlikheids

eienskappe op gesondheid het dus nog nie genoegsame aandag geniet nie en 

onderskeid tussen subjektiewe-simptoomrapportering en objektiewe siektetoestande 

moet getref word ten einde die invloed te bepaal. Die onstabiliteit van selfrapportering 

en verskille in gesondheidstatus wat oor kort periodes voorkom, moet ook in ag 

geneem word wanneer die invloed van salutogeniese persoonlikheidskenmerke op 

gesondheid geevalueer word (Chamberlain & Zika, 1982). In hierdie opsig moet 
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Antonovsky (1987) se argument egter in gedagte gehou word. Die salutogeniese 

paradigma fokus op die belewenis van die individu in sy/haar totaliteit en gevolglik kan 

die impak van subjektiewe gesondheidsbelewing nie ontken word nie en word 

objektiewe meting van gesondheid nie as die enigste ware indikasie van gesondheid 

beskou nie. 

Die invloed van negatiewe affektiwiteit as 'n vaste attribusiestyl is ook nog nie 

voldoende aangespreek nie. Dit blyk dat van die persoonlikheidskenmerke wat 

bespreek is, moontlik met negatiewe affektiwiteit verband hou wat weer met 

gerapporteerde simptome korreleer. Dit is dus van belang om die invloed van 

neurotisisme op gesondheid te beheer, alvorens die verband bereken kan word 

(Barefoot, Beckham, Peterson, Haney & Williams, 1992; Costa & Mccrae, 1980; Costa 

& Mccrae, 1987; Diener, 1984; Diener & Emmons, 1985; Tellegen, 1985). 

4.2 IDENTIFISERING VAN 'N SALUTOGENIESE PERSOONLIKHEID 

Alhoewel slags die konstrukte 'koherensiebelewing' (Antonovsky, 1987) en 'potensie' 

(Ben-Sira, 1985) vanuit die salutogeniese raamwerk gekonseptualiseer is, is dit 

duidelik dat al die ander konstrukte nou daarmee verband hou. Die teoretiese 

konstrukte stem ooreen, alhoewel dit uit verskillende raamwerke voortspruit. Waar daar 

'n hoe mate van ooreenstemming tussen die konstrukte is, mag dit moontlik wees dat 

die verskillende konstrukte dieselfde onderliggende persoonlikheidskenmerke beskryf, 

alhoewel dit verskillend benoem is (Holroyd & Coyne, 1987). 

Dit blyk dat die konstrukte of 'n werklikheidsiening of 'n intrapsigiese evaluering van die 

self veronderstel. Hierdie faktore kan nie afsonderlik van mekaar bestudeer word nie 

en die navorser is van mening dat die siening van die eksterne werklikheid en die 

siening van die self in interaksie met mekaar tree, ten einde 'n standhoudende siening 

van die totale werklikheid teweeg te bring. Die vaardighede soos gekonseptualiseer in 

die konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' hou nie soseer verband met die ander 

konstrukte as persoonlikheidstrekke nie. In hierdie opsig wil dit dus blyk dat 
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aangeleerde vindingrykheid of nie as deel van salutogenese beskou moet word nie, of 

as 'n aparte dimensie daarvan beskou moet word. 

Die salutogeniese persoon blyk dus iemand te wees wat oor 'n optimistiese 

lewensbeskouing beskik. Die individu beleef die omgewing as verstaanbaar en 

betekenisvol. Aangesien die individu die omgewing as sodanig beleef, is daar 'n 

aktiewe betrokkenheid by die omgewing en is die individu gewillig om uitdagings aan 

te pak. Eise wat gehanteer moet word, word beskou in die lig van hulpbronne wat 

beskikbaar is. Hierdie hulpbronne kan of onder eie beheer of onder die beheer van 

betekenisvolle ander persone wees. Die salutogeniese persoon is voorts oortuig van 

eie vermoe om gebeure te kan beheer of minstens 'n invloed daarop uit te oefen. Daar 

word dus veronderstel dat die salutogeniese persoon oar genoegsame eiewaarde 

beskik. 

Die invloed van die salutogeniese kenmerke van 'n persoon word op vele 

lewensterreine uitgeoefen, aangesien dit as persoonlikheidskonstrukte in 'n wye 

verskeidenheid van situasies oor lang periodes geaktiveer word (Allport, 1961 ). Oit is 

egter veral in streshantering en die gepaardgaande invloed op gesondheid van belang. 

Dit blyk dat die salutogeniese persoon in staat is om stressors as positief te evalueer, 

meer geredelik daarby betrokke te raak, toepaslike hanteringstrategiee te selekteer en 

langer met die taak op hande te volhard. Onsuksesvolle hantering van stressors word 

in die lig van vorige suksesse g~evalueer en die salutogeniese persoon is dus in staat 

om eie waarde te behou, selfs indien stressors nie suksesvol gehanteer is nie. 

Die salutogeniese persoonlikheid wat op 'n bepaalde wyse manifesteer, sal vervolgens 

vanuit bogenoemde redenering ge"lntegreer word. 

4.2.1 Kognitiewe prosesse 

Dit blyk dat die salutogeniese persoonlikheid in staat is om stimuli s6 waar te neem dat 

dit verstaanbaar en betekenisvol is. Op grand van vorige sukseservarings word daar 
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oak van doeltreffende probleemoplossingsvaardighede gebruik gemaak ten einde 

stressors te konfronteer. Die salutogeniese persoon blyk oak in staat te wees om nie 

primer van emosionele hantering gebruik te maak nie, maar eerder probleemoplossend 

te werk te gaan. 

4.2.2 Affektiewe prosesse 

Die bepalende affektiewe kenmerke van die salutogeniese persoon blyk te wees dat 

hy/sy in staat is om emosionele reaksies tydens streshantering te vermy ten einde op 

die taak op hande te fokus. Dit wil voorkom asof die salutogeniese persoon meer 

positiewe as negatiewe emosies ervaar en dat 'n positiewe ingesteldheid in 'n wye 

verskeidenheid van situasies neerslag vind. In hierdie opsig herinner die salutogeniese 

persoon aan die konstruk 'optimisme' (Shreier & Carver, 1985). 

4.2.3 Selfkonsep 

Die salutogeniese persoon beskik oar relatief hoe eiewaarde op grand van die geloof 

om situasies doeltreffend te kan hanteer. Vorige suksesse word by die selfkonsep 

ge'integreer en wanneer daar van tyd tot tyd mislukkings voorkom, word dit opgeweeg 

teen vorige prestasie en kan dit dus in konteks geevalueer word. Op hierdie wyse word 

die positiewe selfkonsep in stand gehou. 

4.2.4 Konatiewe prosesse 

Die salutogeniese persoon stel hoe eise aan die self en aangesien hy/sy van mening 

is dat die eise hanteerbaar is, is daar 'n bereidwilligheid om betrokke te raak. Dit word 

dus aanvaar dat die salutogeniese persoon gemotiveerd is en aktief by eie leefwereld 

betrokke is. Uitdagings word met ywer aangepak aangesien dit betekenisvol is. Die 

persoon is oak bereid om te volhard met die taak ten spyte van moontlike ongemak en 

opofferings. Wanneer take moeilik is, is die salutogeniese persoon bereid om 

onmiddellike behoeftebevrediging uit te stel ten einde die doel te bereik. 
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INTEGRASIE 

Die salutogeniese persoonlikheidskenmerke soos deur Antonovsky (1979, 1987) en 

Strumpher (1990) ge·identifiseer, blyk, met die uitsondering van aangeleerde vinding

rykheid, deel te vorm van die salutogeniese persoon. Die rol van aangeleerde 

vindingrykheid mag moontlik verband hou met die ander konstrukte, maar aangesien 

dit op gedrag fokus en nie soseer op 'n persoonlikheidskenmerk nie, kan dit nie by die 

salutogeniese persoonlikheid ingesluit word nie. Hierdie ooreenstemming is in pas met 

die bevindinge van Marshall et al. (1994) waarvolgens daar van die veronderstelling 

uitgegaan word dat persoonlikheidskenmerke wat 'n invloed op gesondheid uitoefen, 

uit 'n algemene faktor bestaan wat beskou word as optimistiese kontrole en indekse 

insluit van hoop, optimisme, eiewaarde, interne kontrole en die afwesigheid van angs. 

Wissing en Van Eeden (1994) identifiseer ook interpersoonlike en persoonlike 

aktualisering as faktore wat tot algemene gesondheid bydra. Hierdie aktualisering word 

gekenmerk deur 'n algemene houding van optimisme, hoopvolheid en koherensie

belewing. In die literatuur word voorts aangedui dat welsyn basies stabiel is, alhoewel 

fluktuasies mag voorkom (Chamberlain & Zika, 1988). Daar word dus aanvaar dat die 

salutogeniese persoon waarskynlik oor 'n lang periode gesondheids-geneig sal wees 

en dat die kenmerke in 'n wye verskeidenheid van situasies geoperasionaliseer sal 

word. 

Op grond van die ooreenstemming tussen die salutogeniese konstruk word daar dus 

van die standpunt uitgegaan dat 'n salutogeniese persoonlikheidstipe dus wel teoreties 

ge"identifiseer kon word. 

4.3 BEPALENDE SALUTOGENIESE PERSOONLIKHEIDSKENMERKE 

Antonovsky (1987) en Strumpher (1990) identifiseer moontlike salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke. Na aanleiding van die beskrywing en ondersoek na 

ooreenstemming tussen die konstrukte wil dit voorkom asof koherensiebelewing en 

gehardheid die bepalende persoonlikheidskenmerke binne die salutogeniese 
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paradigma die beste voorstel. Dit word gegrond op die aanname dat die positiewe 

selfbeeld en 'n vertroue in eie vermoens, soos gekonseptualiseer in self

doeltreffendheid en potensie, onderliggend is aan koherensiebelewing en gehardheid. 

Die interaksie tussen hierdie verskillende persoonlikheidsdimensies en die sentraliteit 

van elk is aspekte wat ondersoek moet word. 

Die bepalende kenmerke dui dus op 'n individu wat op grond van vertroue in eie 

vermoens, hetsy kognitief, affektief, of deur middel van vaardighede, in staat is om die 

eksteme eise as verstaanbaar, kontroleerbaar en betekenisvol te beskou. Dit stel die 

individu in staat om aktief by die omgewing betrokke te raak en vaardighede in werking 

te stet om die eise vanuit die omgewing te hanteer. Tydens streshantering is die 

salutogeniese persoon effektief en in staat om emosies te beheer en ook te volhard ten 

einde doelwitte te bereik. Die salutogeniese persoon glo in eie vermoens en 

mislukkings word in konteks geevalueer ten einde eiewaarde in stand te hou. 

4.4 BEPERKINGE VAN DIE SALUTOGENIESE PERSOONLIKHEID 

Die invloed van negatiewe affektiwiteit (Costa & Mccrae, 1987) is goed 

gedokumenteer. Die moontlike effek van negatiewe affektiwiteit op die saiutogeniese 

persoonlikheidskenmerke is, met die uitsondering van gehardheid, nog nie voldoende 

nagevors nie. Dit is belangrik om die konstrukgeldigheid van die salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke te verhoog deur die uitskakeling van negatiewe affektiwiteit. 

Dit blyk dat gehardheid wel 'n afsonderlike konstruk is en dat dit steeds 'n effek op 

gesondheid uitoefen, selfs nadat negatiewe affektiwiteit beheer is (Rhodewalt & Zone, 

1989; Williams et al., 1992). Hierdie effek is egter net in manlike respondente gevind. 

Ook in navorsing oor die konstruk 'lokus van kontrole' is geslagsverskille aangetoon. 

Daar is bevind dat lokus van kontrole as buffer teen stresverwante siekte merendeels 

vir die manlike proefgroep geld (Toves et al., 1981 ). Die verskil in invloed van die 

salutogeniese kenmerke by die geslagte sal dus nagevors moet word ten einde die 

voorspellingsgeldigheid van die kenmerke te verhoog. 
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Voorts is die onderliggende psigofisiologiese meganismes waardeur salutogenese 'n 

effek op gesondheid uitoefen, nog nie genoegsaam nagevors nie. Waar die 

onafhanklike invloed van die kenmerke op gesondheid relatief goad gedokumenteer 

is, is dit belangrik om die interaktiewe, resiprokale effek van die kenmerke op 

biochemiese veranderinge na te vors (Kobasa, 1990). 

Die grootste beperking en daarom uitdaging van die salutogeniese persoonlikheid le 

egter in die beperktheid van die onderskeie persoonlikheidskonstrukte. Die konstrukte 

word nie binne 'n goed ge"integreerde persoonlikheidsteorie gekonseptualiseer nie en 

gevolglik word eng strukture veronderstel (Kobasa, 1990). Ten einde die kennis 

rakende die werking van die salutogeniese persoonlikheid te verstaan en te 

verduidelik, is dit belangrik dat 'n persoonlikheidsteorie, wat onderskei tussen 

verskillende strukture, die belangrikheid van die strukture, en die interaktiewe effek van 

die strukture ontwikkel word (Marshall et al., 1984). Pogings wat tans belowend 

voorkom, is die navorsing rakende die vyf-faktor-model (Smith & Williams, 1992) waar 

die outeurs poog om die model as 'n integrerende raamwerk te operasionaliseer. Vir 

die salutogenese sal die ontwikkeling van so 'n ge"integreerde persoonlikheidsteorie 

van baie waarde kan wees. 

4.5 TEORETIESE INTEGRASIE 

In Hoofstuk 2 is aangedui dat die salutogenese wel as 'n nuwe paradigma binne 

gesondheidsielkunde funksioneer. Die paradigma verteenwoordig, soos telkens in die 

geesteswetenskappe bevind word, nie 'n radikale verandering nie, maar eerder 'n 

stelselmatige wegbeweeg na 'n nuwe paradigma (Kuhn, 1970; Newton-Smith, 1983; 

Richards, 1983; Shapere, 1980). Hierdie stelselmatige beweging na 'n parallelle 

paradigma is egter steeds van belang aangesien dit die kumulatiewe uitbouing van die 

wetenskap tot gevolg het. Die aanvaarding van 'n nuwe paradigma hou uiteraard 

implikasies vir die vakgebied in, aangesien 'n aanvaarde paradigma die wetenskaps

ontwikkeling binne 'n spesifieke veld rig en fokus (Mouton & Marais, 1990). 
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Uit die bestudering van die literatuur, en meer spesifiek die ge'identifiseerde 

salutogeniese persoonlikheidskenmerke, blyk dit dat die operasionalisering van 

salutogeniese konstrukte nog dikwels patogenies uitgevoer word en patogeniese 

navorsingsvrae gestel word. Dit is dus van belang om die paradigma eksplisiet te stel 

en die onderliggende waardes te huldig. Seide StrOmpher (1990) en Antonovsky (1992) 

is van mening dat die salutogenese nie patogenese as paradigma vervang nie en dat 

daar in gesondheidsielkunde genoegsame ruimte is vir beide paradigmas. 

In Hoofstukke 3 en 4 is die salutogeniese persoonlikheidskenmerke beskryf, met 

mekaar vergelyk ten einde ooreenstemming te vind. Die konstruk 'salutogenese', sowel 

as die dimensies daarvan is ook bespreek. Daar blyk genoegsame teoretiese 

samehang tussen die onderliggende konstrukte te wees, sodat 'n salutogeniese 

persoonlikheid beskryf kan word. Die ge·identifiseerde persoonlikheidskenmerke 

(Antonovsky, 1987; StrOmpher, 1990) verteenwoordig egter steeds slegs sekere van 

die moontlike dimensies. So is daar aangetoon dat die invloed van negatiewe 

affektiwiteit nie genoegsaam binne die salutogenese aangespreek word nie. In die 

literatuur word gesondheidsgeneigde persoonlikheidseienskappe socs optimisme 

(Schreier & Carver, 1985), oopheid vir ervaring en gedissiplineerdheid (Booth-Kewley 

& Vickers, 1994) as enkele verdere dimensies ook bestudeer. Die ge'identifiseerde 

persoonlikheidskenmerke toon dus ook ooreenstemming met ander teoretiese 

konstrukte, wat neg nie binne die salutogenese as paradigma ondersoek is nie. 

Die teoreties afgeleide dimensies van die salutogeniese persoon fokus dus op iemand 

wat oor intrapsigiese en interpersoonlike waarde beskik, wat vertroue in eie vermoe het 

en wat op 'n optimistiese wyse die lewe en spesifieke stressors evalueer. Waar die 

salutogeniese paradigma op die persoon in sy geheel fokus en Antonovsky (1992) dit 

stel dat alle moontlike faktore wat 'n invloed kan uitoefen op 'n persoon se posisie op 

die kontinuum, ondersoek moet word, sal die salutogenese uitgebrei moet word deur 

die negatiewe faktore ook te ondersoek. 

Binne die salutogenese aanvaar Antonovsky (1987) dat verskillende kultuurgroepe op 
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verskillende wyses stresweerbaarheid sal verwerf. Die toepaslikheid van die 

salutogeniese persoonlikheidskenmerke op die effektiewe funksionering van 

verskillende kultuurgroepe is nog nie genoegsaam nagevors nie. Geslagsverskille is 

aangetoon rakende die rol van die kenmerke op streshantering en net so kan moontlik 

aangeneem word dat kultuurverskille ook 'n invloed op die manifestasie van 

salutogenese kan uitoefen. 

Daar is ook aangedui dat die salutogenese, soos ander teoriee in die gesondheidsiel

kunde mank gaan aan persoonlikheidsteorie. Die salutogenese, met 'n klem op die 

totale belewing, fokus egter steeds op die afsonderlike konstrukte wat die 

voorspellingsmoontlikhede van die paradigma beperk. Die onderlinge samehang 

tussen die ge·identifiseerde salutogeniese persoonlikheidseienskappe en ander 

moontlike faktore moet binne die bree raamwerk van 'n oorkoepelende 

persoonlikheidsteorie ondersoek word. 

Hiermee is die derde doelstelling van die literatuuroorsig bereik, en die literatuuroorsig 

afgehandel. 

4.6 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die ooreenkomste tussen die salutogeniese persoonlikheidsken

merke ondersoek en die salutogeniese persoonlikheid ge·identifiseer. Daar is 

vervolgens ook gefokus op die bepalende salutogeniese kenmerke. Die beperkings van 

die salutogeniese persoonlikheid is ge·identifiseer en bespreek en 'n teoretiese 

integrasie aangebied. Hiermee is die tweede en derde doelstellings van die literatuur

oorsig afgehandel. 

In Hoofstuk 5 word die empiriese ondersoek bespreek. 
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EMPIRIESE ONDERSOEK 

In hierdie hoofstuk word die empiriese ondersoek van die navorsing aangebied. Die 

populasie en steekproefsamestelling word eerstens bespreek. Daar word voorts 

gefokus op die keuse, samestelling en motivering van die metingsbattery. Die 

insameling, rekenarisering en statistiese verwerking van data word ook bespreek. 

Laastens word die formulering van hipoteses bespreek. 

5.1 DOELSTELLINGS VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

In Hoofstuk 1 is die volgende empiriese doelstellings geformuleer (vergelyk 1.3): 

1) Om die dimensionaliteit van salutogenese soos gemeet deur die bestaande 

meetinstrumente, vir die verskillende groepe, deur middel van faktor

ontleding te ondersoek. 

2) Om die betroubaarheid van die meetinstrumente vir die verskillende groepe 

te bepaal. 

3) Om die verband tussen bestaande meetinstrumente wat aspekte van 

salutogenese by die verskillende groepe weergee, te bepaal ten einde 'n 

algemene konstruk 'salutogenese' te identifiseer. 

4) Om die faktoriale struktuur van salutogenese te ondersoek ten einde 

bepalende kenmerke vir die ondersoekgroepe aan te dui. 

5) Om te bepaal of daar 'n aansluiting tussen die teorie van salutogenese en 

die empiriese realiteit is. 

6) Om aanbevelings ten opsigte van die bevindinge te formuleer. 

Die empiriese ondersoek word volgens die stappe soos in Hoofstuk 1 (vgl. 1.7.3) 

aangedui, aangebied. 
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5.2. POPULASIE EN STEEKPROEF 

Die populasie en steekproef word vervolgens bespreek. 

5.2.1 Bespreking van populasie en steekproef 

Die populasie wat in hierdie navorsing betrek is, bestaan uit studente aan die 

Universiteit van Suid- Afrika. Aangesien die universiteit afstandsonderrig aanbied, kan 

aangeneem word dat die populasie 'n bree spektrum werkende volwassenes, wat oor 

die hele land afkomstig is, verteenwoordig. Die steekproef wat uit hierdie populasie 

gekies is, verteenwoordig 'n gerieflikheidsteekproef wat saamgestel is uit al die 

studente wat in 1993 by Unisa vir die vak Bedryfsielkunde II geregistreer was (N = 
1983). Aan almal is vraelyste voorsien en 47% is terugontvang (N = 935). 

5.2.2 Biografiese gegewens 

Vir doeleindes van volledigheid word die verkree biografiese inligting rakende die 

steekproef vervolgens gerapporteer. Die finale steekproef van 935 is in twee groepe, 

naamlik Blankes en Ander verdeel. Slegs etnisiteit is as veranderlike gebruik, 

aangesien die navorsing verskille tussen blankes en ander ondersoek. Die biografiese 

gegewens word gegee ten einde te kan veralgemeen. Die Blankes was 732 (78% van 

die totale steekproef) en Ander 203 respondente (21,7% van die totale steekproef). 

Die ouderdomsverdeling van die steekproef word vervolgens in label 5.1 weergegee. 
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Tabel 5.1 Steekproefsamestelling in terme van ouderdom 

Ouderdom Blankes Ander 
Uitgedruk as % van Uitgedruk as % van 

steekproef steekproef 

Jonger as 20 jaar 7,5 0,5 

20-30 54,4 42,9 

31-40 27,9 43,3 

41-50 9,0 9,9 

ouer as 50 1,2 1,0 

Die huwelikstatus van die steekproef word vervolgens in Tabel 5.2 weergegee. 

Tabel 5.2 Steekproefsamestelling in terme van huwelikstatus 

Huwelikstatus Blankes Ander 
Uitgedruk as % van Uitgedruk as % van 

steekproef steekproef 

Getroud 44,5 46,3 

Geskei 6,0 0 

Enke I 49,2 52,2 

Weduwee/wewenaar 0,3 1,0 

Die steekproefsamestelling in terme van omgewing van oorsprong het aangetoon dat 

by die Blankes 80,9% van die respondente vir die grootste deel van hulle lewe in die 

stad gewoon en gewerk het en net 19, 15% van die platteland is. By die Ander het dit 

geblyk dat 81,3% stedelik was en 17,7% van die platteland. Hiermee is Stap 1 van die 

empiriese ondersoek afgehandel. 

5.3 KEUSE, SAMESTELLING EN MOTIVERING VAN DIE METINGSBATTERY 

Die mees relevante, bestaande meetinstrumente wat salutogeniese persoonlikheids

kenmerke meet, is vir die doeleindes van hierdie navorsing geselekteer. Die battery 
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bestaan uit ses vraelyste wat suksesvolle hantering van stresvolle situasies as 'n 

funksie van persoonlikheidskenmerke beskou. Die volgende vraelyste is geselekteer 

om spesifieke kenmerke te meet: 

• Koherensiebelewing (SOC) 

• Persoonlikheidsgehardheidsvraelys (PGV) 

• Selfkontroleskedule (SCS) 

• Potensievraelys 

• Lokus-van-kontrolevraelys 

• Selfdoeltreffendheidsvraelys 

Elke meetinstrument sal vervolgens bespreek word. 

5.3.1 Koherensiebelewingvraelys (SOC) 

Die koherensiebelewingvraelys (Antonovsky, 1987) is geselekteer om die konstruk 

'koherensiebelewing' in hierdie navorsing te meet. 

5. 3. 1. 1 Ontwikkeling en rasionaal van die koherensiebelewingvraelys 

Antonovsky (1987) het die Orientation to Life Questionnaire ontwikkel om die teoretiese 

konstruk 'koherensiebelewing' te meet. Met die ontwikkeling van die meetinstrument 

het Antonovsky proefpersone gekies wat ernstige trauma beleef het en ten spyte 

daarvan steeds goed funksioneer. Een-en-vyftig respondente is geselekteer en 

onderhoude is met hulle gevoer, waartydens daar gepoog is om ooreenkomste in terme 

van kritiese faktore wat hulle in staat stel om goed te funksioneer, te identifiseer. Na 

aanleiding van hierdie onderhoude het Antonovsky die proefpersone geskaal in terme 

van sy definisie van koherensiebelewing. Die proefpersone wat 'n sterk koherensie

belewing getoon het, is as voorbeelde geneem en frases is geformuleer wat hut 

belewing weergegee het. Die geformuleerde frases is hierna deur middel van Mapping 

Sentence for Questionnaire Design in items vir die vraelys omskep. 
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Die koherensiebelewingsvraelys het as rasionaal dat dit 'n individu se globale 

disposisie ten opsigte van hantering van stimuli in terme van die drie kernkomponente, 

te wete verstaanbaarheid, betekenisvolheid en hanteerbaarheid meet. Gedrag 

kenmerkend van 'n hoe koherensiebelewing sat dus in 'n hoe telling op die vraelys 

manifesteer en gedrag en emosies wat nie kenmerkend is van koherensiebelewing nie, 

sal dus by die respondent in 'n lae telling op die vraelys manifesteer. 

5.3.1.2 Beskrywing van die koherensiebelewingvraelys 

Die vraelys bestaan uit 29 items wat volgens 'n sewepunt-Likertskaal semanties met 

twee ankerfrases geskaal word. 

Die koherensiebelewingvraelys is in die volgende drie subskale ingedeel: 

• Verstaanbaarheid (11 items): Hierdie subskaal meet die mate waarin die 

respondent die stimuli in die leefwereld as georden, voorspelbaar en 

verstaanbaarinterpreteerenbestaanuititems 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 

24, en 26. 

• Hanteerbaarheid (10 items): Hierdie subskaal meet die mate waarin die 

respondent situasies as hanteerbaar beskou. Hierdie hanteerbaarheid dui 

dus op die respondent se persepsie van die beskikbaarheid en effektiwiteit 

van hulpbronne en bestaan uit items 2, 6, 9, 13, 18, 20, 23, 25, 27 en 29. 

• Betekenisvolheid (8 items): Hierdie subskaal meet die mate waarin die 

respondent die lewe en konfronterende stimuli as betekenisvol beskou en 

bestaan uit items 4, 7, 8, 11, 14, 16, 22, en 28. 

5. 3. 1. 3 Afneming en nasienprosedure van die koherensiebelewingvraelys 

Die koherensiebelewingsvraelys kan individu.eel of in groepe afgeneem word. Die 
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instruksies word deur die respondent self gelees en daarna lees die respondent elk van 

die items en besluit in watter mate dit op hom-/haarself van toepassing is. lndien die 

respondent van mening is dat hy/sy selde of nooit nie die betrokke gedrag openbaar 

of gevoelens ervaar word 'n telling van 1 aangedui. Waar die respondent van mening 

is dat die stelling feitlik altyd betrekking op hom-/haarself het, word 'n skaalpunt van 7 

aangedui. Die betrokke skaalpunt op die sewepunt-Likertskaal word geselekteer en 

aangedui. 

Dertien van die items word omgekeer ten einde 'n vaste responswyse tee te werk en 

die nasien van die vraelys behels dat die telling op elke subskaal bymekaar getel word, 

bereken word en die algehele telling is die somtotaal van die drie subskale. 

5.3.1.4 lnterpretasie van die koherensiebelewingvraelys 

Die totaaltelling op die koherensiebelewingvraelys gee 'n aanduiding van die individu 

se algemene koherensiebelewing. 'n Lae telling verteenwoordig 'n lae mate van 

koherensiebelewing, terwyl 'n hoer telling dui op 'n sterk koherensiebelewing. 

Aanvanklik het Antonovsky (1979) van die standpunt uitgegaan dat die subskale ook 

individueel ge·interpreteer kan word. Sodoende kon 'n individu 'n hoer telling op, 

byvoorbeeld, verstaanbaarheid as betekenisvolheid gekry het, wat dan aanduidend sou 

wees van die sterkte van die besondere kenmerk. In latere werk (Antonovsky, 1987) 

toon hy egter aan dat koherensiebelewing 'n enkele konstruk is en die totaaltelling dus 

as verteenwoordigend van die konstruk in die geheel beskou moet word. 

5. 3. 1. 5 Betroubaarheid en geldigheid van die koherensiebelewingvraelys 

Antonovsky ( 1987) rapporteer positiewe bewyse van kriterium-, konstruk- en 

voorspellingsgeldigheid. Die vraelys is deur Flannery, Perry, Penk en Flannery (1994) 

as 'n geldige instrument bevind in navorsing waar dit met stres, psigologiese distres en 

die Beck-depressieskaal · gekorreleer is. 'n Verkorte vraelys van 13 items is ook 

saamgestel. Die verkorte vraelys is egter gekritiseer omdat dit oenskynlik 
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gekontamineer was met die emotiewe inhoud van die items (Korotkov, 1993). Dieselfde 

kritiek kan waarskynlik ook teen die oorspronklike vraelys gerig word. Korotkov (1993) 

is van mening dat die verkorte vraelys nie koherensiebelewing meet nie, maar eerder 

emosionaliteit. Daar word voorgestel dat die items wat verstaanbaarheid en 

hanteerbaarheid meet, herskryf moet word en die affektiewe aanslag van die vrae 

verander moet word (Korotkov, 1994). Navorsing het ook bevind dat die drie-faktor

struktuur, soos deur Antonovsky (1987) gekonseptualiseer, nie statisties bewys kon 

word nie. Dit blyk eerder dat dit 'n een-dimensionele konstruk is (Frenz et al., 1993). 

'n Hoe mate van interne konsekwentheid word deur Antonovsky (1987) gerapporteer 

met betroubaarheidskoeffisiente wat wissel tussen 0,84 en 0,93 (N = 59 tot N = 338). 

Rumbaut, Anderson en Haplan (1983), rapporteer 'n betroubaarheidskoeffisient van 

0,88 (N = 336). Kalimo en Vuori (1990) rapporteer 'n betroubaarheidskoeffisient van 

0,93 (N = 706) en Dahlin, Cederblad, Antonovsky en Hagnell (1990) 'n 

betroubaarheidskoeffisient van 0,89 (N = 221 ). 

Die geldigheid van die koherensiebelewingvraelys word deur die volgende studies 

ondersteun en bevestig: 

• Bernstein en Carmel (1987) rapporteer dat die koherensiebelewingvraelys 

negatief met angstigheid korreleer; 

• Margalit, soos aangehaal deur Antonovsky (1987) rapporteer dat 

hiperaktiewe kinders wie se lewe nie georden is nie, laer tellings op die 

vraelys behaal; en 

• Antonovsky en Sagy (1986) bevind dat koherensiebelewing negatief met 

angs korreleer. 

Hart, Hittner en Paras (1991) haal die volgende geldigheid- en betroubaarheidstudies 

aan: 
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• Frans, Chir en Jorgensen (1990) verkry 'n hoe toets-hertoets-betroubaarheid 

van 0,92 oor een week en 0,93 oor twee weke; hulle bevind dat daar 

voorlopige bewys is dat die koherensiebelewingvraelys diskriminant

geldigheid besit; 

• Misra, Colby, Milanesi en Kennedy (1990) rapporteer konkurrente 

geldigheidstudies waar die koherensiebelewingvraelys positief korreleer met 

metings van gesondheid en negatief korreleer met negatiewe gesondheid. 

'n Korrelasiekoeffisient van 0,80 word bereken tussen die tellings op die 

koherensiebelewingvraelys en tellings op die Adaptive Potential Scale wat 

dui op konvergente geldigheid; en 

• Hawley, Wolfe en Cathey (1990) bevind in 'n studie met 1,333 

rumatiekpasiente dat die koherensiebelewingvraelys oor betroubaarheid 

beskik met koeffisiente van 0,87, 0,90 en 0,80 vir die drie subskale. Die 

betroubaarheidskoeffisient vir die totale vraelys was 0,95. Die korrelasie 

tussen die drie subskale was 0,71 of grater en die subskale het 0,90 of hoer 

met die totale koherensiebelewingvraelys gekorreleer. 

Antonovsky (1993c) rapporteer die geldigheids- en betroubaarheidsresultate van 

verskeie studies en som dit soos volg op: 

• In 29 studies wissel die gemiddelde alpha-koeffisient tussen 0,85 en 0,91. 

Hierdie resultate is in verskillende populasies in verskillende kulture en 

taalgroepe gevind. 

• Toets-hertoets-betroubaarheidskoeffisiente wissel tussen 0,41 en 0,97. 

5. 3. 1. 6 Motivering van keuse van koherensiebelewingvraelys 

Die koherensiebelewingvraelys is in hierdie metingsbattery ingesluit omdat dit presies 

die konsep 'koherensiebelewing' soos deur Antonovsky (1987) beskryf, die beste 

operasionaliseer. Die vraelys meet die koherensiebelewing van die respondent aan die 
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hand van die dimensies, naamlik verstaanbaarheid, hanteerbaarheid en betekenis

volheid. Antonovsky (1987) is van mening dat die vraelys die konstruk voldoende 

weergee en dat dit ook kruis-kultureel toegepas kan word. 

Die kruis-kulturele aard van die vraelys was van belang vir die onderhawige navorsing 

waar tussen die Blankes en Ander onderskei is. Benewens die vraelys se wereldwye 

gebruik om koherensiebelewing in verskillende kulture en nasies te meet, is dit ook al 

in Suid-Afrikaanse navorsing gebruik waar voldoende betroubaarheidstellings verkry 

is (Danana, 1989; Strumpher et al., 1991 ). Vorige navorsing met die vraelys het 

aangetoon dat dit oor geldigheid en betroubaarheid beskik en sodoende aan die 

psigometriese vereistes voldoen. Daar is vervolgens besluit om die koherensie

belewingvraelys by die metingsbattery in te sluit. 

5.3.2 Persoonlikheidsgehardheidsvraelys (PGV) 

Die persoonlikheidsgehardheidsvraelys (Kobasa, 1979) is in hierdie navorsing 

geselekteer om die konstruk 'persoonlikheidsgehardheid' te meet. 

5. 3. 2. 1 Ontwikkeling en rasionaal van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys 

Die oorspronklike vraelys is deur Kobasa (1979) ontwikkel ten einde 'n persoonlik

heidskenmerk, genaamd gehardheid, te meet. Die konsep van gehardheid stem in 'n 

groot mate ooreen met ander salutogeniese konstrukte soos koherensiebelewing, 

potensie, selfdoeltreffendheid en aangeleerde vindingrykheid soos in Hoofstuk 3 

bespreek. Gehardheid word gekonseptualiseer as 'n persoon se vermoe om stresvolle 

stimuli suksesvol te kan hanteer as gevolg van die aanwesigheid van sekere persoon

likheidskenmerke. 

Kobasa (1979) ontwikkel die Cognitive Hardiness Scale om die konsep van gehardheid, 

soos gekonseptualiseer binne die fenomenologiese literatuur te meet. Die 

meetinstrument gebruik 'n kombinasie van vyf bestaande gestandaardiseerde skale om 
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'n aanduiding te kry van die elemente van persoonlikheidsgehardheid. 

Die oorspronklike meetinstrument het kritiek op die volgende gronde uitgelok. Die 

meerderheid van die oorspronklike items is van die Alienation Test geneem en al drie 

teoretiese konstrukte is dus nie in die vraelys verteenwoordig nie (Jennings & Stagger, 

1994 ). Dit blyk dat die oorspronklike skaal mank gaan aan geldigheid, aangesien dit 

van negatiewe meting gebruik maak (Funk & Houston, 1987; Hull et al., 1987). 

Gehardheid word gemeet deur 'n lae telling op alienasie en 'n lae telling op 

hulpeloosheid. Navorsers argumenteer dat hierdie skale neurotisisme eerder as 

gehardheid meet (Funk & Houston, 1987). Hierdie is 'n ernstige punt van kritiek, 

aangesien neurotisisme met hoer subjektiewe, maar nie objektiewe metings van 

simptome en siekte korreleer nie (Barefoot et al., 1992; Watson & Pennebakker, 1989). 

Hierdie kritiek is veral geldig in die lig van die feit dat navorsing oor gehardheid gebruik 

maak van subjektiewe gesondheidsvraelyste wat op sigself kritiek uitgelok het (Hull et 

al., 1987). Wiebe et al. (1990) het bevind dat neurotisisme en gehardheid verskillende 

konsepte is, maar dat daar wel 'n sterk korrelasie tussen die twee is. Die implikasie is 

dat die korrelasie wat tussen gehardheid en subjektiewe meting van gesondheid gevind 

is, moontlik die gevolg kan wees van neurotisisme, eerder as die onafhanklike invloed 

van gehardheid (Wiebe & Williams, 1992). 

Na aanleiding van hierdie kritiek is 'n 30- en 36-item-skaal ontwikkel. Sekere navorsers 

het ook hul eie skaal ontwikkel (bv. Pollock, 1986). Daarna volg 'n periode waar 

navorsingsresultate oor gehardheid nie vergelyk kan word nie, aangesien verskillende 

meetinstrumente gebruik is (Funk, 1992). As gevolg van die kritiek teen die 

meetinstrumente is die persoonlikheidsgehardheidsvraelys ontwikkel wat deur Funk 

(1992) as die derde-generasie-metingskaal gesien word. Die huidige persoonlikheids

gehardheidsvraelys bestaan nie net uit negatief-geskaalde items nie, maar ook uit 

positief-geskaalde items. Daar word in navorsing aangetoon dat dit wel oor 

konstrukgeldigheid beskik en dus nie slegs negatiewe affektiwiteit meet nie, maar wel 

ook persoonlikheidsgehardheid. Dit is hierdie meetinstrument wat in hierdie navorsing 

gebruik word. 
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Die rasionaal van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys is dat dit 'n persoon se 

algemene gehardheid meet in terme van die dimensies daarvan, genaamd 

verbondenheid, kontrole en uitdaging. Gedrag kenmerkend van 'n hoe mate van 

gehardheid sal dus in 'n hoe telling op die vraelys kristalliseer, terwyl 'n disposisie 

kenmerkend van alienasie, gebrek aan kontrole en min uitdaging weer tot 'n lae telling 

op die vraelys sal lei. 

5. 3. 2. 2 Beskrywing van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys 

Die vraelys bestaan uit 50 selfbeskrywende items. Die items is volgens 'n vierpunt

Likertskaal geskaal waar die toepaslikheid van die stelling vir die respondent telkens 

aangetoon word. Sekere items is positief gestel, terwyl ander negatief gestel is. Die 

drie subskale van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys is soos volg: 

• Verbondenheid (16 items). Die subskaal meet die mate waarin die 

respondent van mening is dat stimuli die moeite werd is om aan te pak en dat 

dit wat hy/sy doen, van waarde is. Die subskaal bestaan uit items 1, 8, 11, 

14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 38, 39, 41, 44, 47 en 50. 

• Kontrole (17 items). Die subskaal meet die mate waarin die respondent van 

mening is dat hy/sy kontrole oor eksterne gebeure kan uitoefen en bestaan 

uit items 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 35, 42, 45, en 48. 

• Uitdaging (17 items). Die subskaal meet die mate waarin die respondent 

konstante verandering eerder as stagnasie as die norm waarneem en dus 

bereid is om die uitdagings aan te pak. Die subskaal bestaan uit items 2, 6, 

9, 12, 15, 18, 21, 23, 27, 30, 33, 36, 37, 40, 43, 46 en 49. 

5. 3. 2. 3 Afneming en nasienprosedures van die persoon/ikheidsgehardheidsvraelys 

Die Persoonlikheidsgehardheidsvraelys kan individueel of in groepe afgeneem word. 
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Die respondent lees self die instruksies en beantwoord die items deur die 

selfbeskrywende stelling te lees en te besluit in watter mate dit vir hom/haar persoonlik 

geld. Die ooreenstemmende punt op die vierpunt-Likertskaal word dan gemerk, waar 

'n lae telling dui op min ooreenstemming en 'n hoe telling op 'n groot mate van 

ooreenstemming dui. 

Die per~nJikheidsgehardheidsvraelys word nagesien deur eerstens die negatief 

geskaalde items om te keer en daarna word die tellings van elke subskaal bereken en 

die totaal is dan die som van die drie subskale. 

5. 3. 2. 4 lnterpretasie van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys 

Die som van die tellings behaal op die drie subskale gee 'n aanduiding van die persoon 

se algemene gehardheid. 'n Hoe telling gee hoe gehardheid weer en 'n lae telling lae 

gehardheid. Kobasa, Maddi & Khan (1982) stel dat gehardheid die interafhanklike effek 

van al drie die subskale is en dat die afsonderlike tellings nie gebruik moet word nie. 

Dit is in teenstelling met navorsing waar lae interverwantskap tussen die drie 

afsonderlike komponente van gehardheid verkry is (Funk, 1992) en daar voorgestel is 

dat afsonderlike frekwensieverspreiding vir die afsonderlike komponente bereken moet 

word. Respondente waarvan die tellings vir al drie subskale bo die mediaan val, word 

as hoog in gehardheid beskou, terwyl respondente waarvan die tellings op al drie 

subskale laer as die mediaan is, as laag in gehardheid beskou word. In hierdie 

navorsing word die sinergistiese interpretasie van gehardheid gebruik aangesien die 

dinamika tussen die komponente van gehardheid 'n bydra lewer tot die konstruk as 'n 

geheel en die interaktiewe effek in berekening gehou word. 

5. 3. 2. 5 Betroubaarheid en geldigheid van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys 

Die gebruik van die verskillende gehardheidskale bemoeilik vergelyking van 

betroubaarheid- en geldigheidsindekse van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys. 

Min navorsingsresultate van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys wat in hierdie 
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navorsing gebruik is, is beskikbaar. Volgens Funk (1992) is daar egter bevind dat die 

interne konsekwentheid van die uitdaging-subskaal verbeter het. 'n Vergelyking van die 

persoonlikheidsgehardheidsvraelys met 'n ander gehardheidskaal toon 'n korrelasie 

van 0, 89 (Campbell, Amerikaner, Swank & Vincent, 1989). 

Parkes en Rendall (1988) verkry goeie betroubaarheid vir die persoonlikheids

gehardheidsvraelys en rapporteer 'n korrelasiekoeffisient van 0, 78 tussen die kontrole

en verbondenheidsubskale. 

Funk (1992) bespreek die toets-hertoets-betroubaarheid van die persoonlikheids

gehardheidsvraelys na aanleiding van 'n persoonlike gesprek met Kahn (1986). 

Daarvolgens is bevind dat die toets-hertoets-betroubaarheid 0,60 oor 'n tydperk van 

twee weke is. Williams et al. (1992) bevind dat die verbondenheid- en kontrole

subskale 'n hoofeffek op siekte en gesondheid uitoefen, maar nie die subskaal 

'uitdaging' nie. 

In terme van geldigheidsdata is die persoonlikheidsgehardheidsvraelys 'n verbetering 

op die ouer meetinstrumente en word gehardheid nie meer as 'n negatiewe indeks 

gesien nie. Selfrapportering is egter steeds die wyse van data-insameling (Funk, 1992). 

Wiebe en Williams (1990) het bevind dat alhoewel gehardheid en neurotisisme 

afsonderlike konstrukte is, daar 'n hoe korrelasie tussen die konstrukte is. 

5. 3. 2. 6 Motivering van keuse van persoonlikheidsgehardheidsvraelys 

Die persoonlikheidsgehardheidsvraelys operasionaliseer die konstruk 'persoonlikheids

gehardheid' soos deur Kobasa gekonseptualiseer. Die vraelys meet die respondent se 

gehardheid aan die hand van die drie komponente, naamlik verbintenis, beheer en 

uitdaging. Die bepaling van die vlak van gehardheid in 'n respondent mag moonflik 'n 

aanduiding verskaf rakende die mate van weerstand wat teen siekte in tye van stres 

gebied kan word. Funk (1992) stel ook voor dat die persoonlikheidsgehardheidsvraelys 

bo ander meetinstrumente vir persoonlikheidsgehardheid gebruik word, aangesien dit 
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nie net uit negatief-geskaalde items bestaan nie en die invloed van negatiewe 

affektiwiteit sodoende verminder word. Voorts vergemaklik die gebruikmaking van 

routellings vergelyking en die meetinstrument beskik oor hoer interne geldigheid. Die 

verbeterde psigometriese data bevestig dan ook die besluit om die persoonlikheids

gehardheidsvraelys in hierdie metingsbattery in te sluit. 

5.3.3 Potensievraelys 

Vir hierdie navorsing is die potensievraelys (Ben-Sira, 1985) geselekteer om die 

konstruk 'potensie' te meet. 

5. 3. 3. 1 Ontwikkeling en rasionaal van die potensievraelys 

Ben-Sira (1985) ontwikkel die potensievraelys om die teoretiese konstruk 'potensie', 

soos in Hoofstuk 3 bespreek, te operasionaliseer. Ben-Sira (1985) is van mening dat 

die hanteringsproses uit twee verskille fases bestaan - eerstens die fase waar die eise 

gehanteer word en dan die fase waar homeostase weer bewerkstellig word. Wanneer 

hantering misluk, word daar veronderstel dat potensie die meganisme is waardeur 

addisionele hulpbronne beskikbaar gestel word ten einde homeostase te herstel. Daar 

word van die standpunt uitgegaan dat potensie die individu in staat stel om op 

emosionele vlak meer stabiel te wees, minder deur sporadiese mislukkings geraak te 

word, en om in staat te wees om homeostase te herstel en sodoende gesondheid in 

stand te hou. 

Die rasionaal van die potensievraelys is dat potensiele meganismes te wete self

vertroue, bemeestering, betrokkenheid en anomie en die respondent se vermoe om 

homeostase na mislukte hantering te herstel, gemeet word. Gedrag kenmerkend van 

potensie sal in 'n hoe telling op die vraelys manifesteer, terwyl gedrag wat nie

kenmerkend van potensie is nie, in 'n lae telling sal manifesteer. 
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5. 3. 3. 2 Beskrywing van die potensievraelys 

Die potensievraelys bestaan uit 19 items wat op 'n sespunt-Likertskaal gebaseer is. Die 

potensievraelys is ingedeel in items wat die volgende aspekte meet: 

• Selfvertroue (3 items): Hierdie items meet die respondent se algemene self

vertroue. 

• Bemeestering (6 items). Hierdie items meet die respondent se persepsie van 

eie vermoe om stresvolle situasies te bemeester. 

• Vervreemding (5 items): Hierdie items meet die respondent se gevoel van 

vervreemding van die leefwereld in die geheel. 

• Anomie (5 items): Hierdie items meet die respondent se persepsie van die 

sosiale struktuur en die plek wat die individu daarin beklee. 

5. 3. 3. 3 Afneming en nasienprosedure van die potensievraelys 

Die potensievraelys kan individueel of in groepe afgeneem word. Die respondent lees 

self die instruksies op die vraelys. Daarna word die 19 items beantwoord deur telkens 

te besluit in watter mate die individu met die stellings saamstem of verskil. Die 

ooreenstemmende punt van die sespunt-Likertskaal word geselekteer en aangetoon. 

Die potensievraelys word nagesien deur die totale telling op al die items te bereken 

nadat sestien items omgekeer word. Die totaaltelling word bereken as indeks van 

potensie. 

5.3.3.4 lnterpretasie van die potensievraelys 

Die totaaltelling van die potensievraelys gee 'n geheelbeeld en is 'n aanduiding van die 
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individu se potensie. 'n Hoe telling dui daarop dat die respondent oor 'n hoe mate van 

potensie beskik, terwyl 'n lae telling aantoon dat die individu oor minder potensie 

beskik. 'n Respondent met 'n hoe telling op die potensievraelys is dus, volgens Ben

Sira (1985), beter in staat om mislukkings te hanteer as 'n respondent wat oor 'n lae 

mate van potensie beskik. Die subskale word nie individueel ge'interpreteer nie, 

aangesien die meting van potensie die interaktiewe dinamika van die verskillende 

subskale beklemtoon. 

5. 3. 3. 5 Betroubaarheid en geldigheid van die potensievraelys 

Ten einde die vraelys te valideer het Ben-Sira (1985) deur middel van kleinste-spasie

analise gepoog om die struktuur van hantering-stres-siekte te ondersoek. Die resultate 

dui daarop dat gesondheid deur homeostase verklaar word watweer deur potensie 

verklaar word, wat deur sukses verklaar word, wat op die beskikbaarheid van 

hulpbronne berus. Daar is nie geldigheidstudies met die instrument gedoen nie en 

betroubaar-heidsindekse is ook nie beskikbaar nie, aangesien hierdie meetinstrument 

nie dikwels in navorsing gebruik word nie. Volgens Antonovsky (1987) wat as 'n kenner 

van die terrain beskou word, is die potensievraelys 'n geldige instrument. Vir hierdie 

navorsing word daar dus berus op die gesigsgeldigheid van die instrument deur 

bogenoemde kenners op die terrein. 

5. 3. 3. 6 Motivering van keuse van potensievraelys 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing is die potensievraelys as meetinstrument 

gekies omdat dit die operasionalisering is van die konstruk 'potensie' soos in Hoofstuk 

3 bespreek is. Die konstruk 'potensie' toon ooreenstemming met die ander 

salutogeniese konstrukte, maar volgens Ben-Sira (1985) word dit eers in werking gestel 

nadat aanvanklike stressors gehanteer is. Dit is in hierdie navorsing van belang om die 

verwantskap tussen potensie en ander salutogeniese konstrukte uit te klaar. 

Alhoewel daar nie genoegsame psigometriese data vir die vraelys beskikbaar is nie, 
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is daar kenners op die terrain (Antonovsky, 1987; StrOmpher, 1990) wat van mening 

is dat die konstruk en ook die meetinstrument oor gesigsgeldigheid beskik. Waar die 

konseptualisering van potensie en die meting daarvan baie spesifiek is, kan 'n ander 

psigometriese instrument nie gebruik word om die meting te doen nie en daarom is die 

potensievraelys geselekteer. Waar daar sterk konseptuele ooreenstemming tussen die 

konstrukte 'potensie' en 'koherensiebelewing' is, is besluit om albei vraelyste te gebruik 

en nie net die potensievraelys nie. 

5.3.4 Selfkontroleskedule (SCS) 

Vir hierdie navorsing is die selfkontroleskedule (Rosenbaum, 1980b) gekies om die 

konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' te meet. 

5. 3. 4. 1 Ontwikkeling en rasionaal van die selfkontroleskedule 

Rosenbaum (1980b) het die selfkontroleskedule ontwikkel om die aanwesigheid van 

selfkontrole-tegnieke te meet, aangesien daar vele programme beskikbaar was om 

selfkontrole te vestig en te verbeter, maar geen geskikte meetinstrumente nie. 

Die vraelys is ontwikkel om vanuit 'n kognitief-behaviouristiese raamwerk spesifieke 

selfkontrole-aksies van die individu te meet. Die konsep 'aangeleerde vindingrykheid' 

word dus geoperasionaliseer in terme van aangeleerde gedrag en vaardighede wat 

aangewend word om situasies te hanteer. Die tipes vaardighede wat gemeet word, is 

gegrond op algemene streshantering (Lazarus, 1966) en meer spesifiek 'n 

behaviouristiese siening van hantering (Meichenbaum, 1977). Die volgende tipes 

hanteringsgedrag wat in die teorie veronderstel word, word deur die vraelys gemeet: 

• die gebruik van persepsie en selfpraatjies om emosionele reaksies te beheer; 

• die vermoe om onmiddellike behoeftebevrediging uit te stel; 

• die toepassing van probleemoplossingsvaardighede (bv. beplanning, 

definiering van die probleem, evaluering van opsies en antisipering van 
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gevolge); en 

• die individu se vertroue in eie vermoe om interne reaksies te kan reguleer. 

Die rasionaal vir die gebruik van die selfkontroleskedule is dat dit 'n persoon se 

aangeleerde vindingrykheid meet in terme van die gedrag en vaardighede wat 

toegepas word en dit sodoende die konsep 'aangeleerde vindingrykheid' meet. Gedrag 

kenmerkend van aangeleerde vindingrykheid sal dus in 'n hoe telling op die vraelys 

manifesteer, terwyl gedrag wat nie kenmerkend is van aangeleerde vindingrykheid nie, 

in 'n lae telling op die meetinstrument sal manifesteer. 

5. 3. 4. 2 Beskrywing van die selfkontroleskedule 

Die selfkontroleskedule bestaan uit 36 items wat emosies of gedrag in sekere situasies 

beskryf wat volgens 'n sespunt-Likertskaal geskaal is. 

Die volgende vaardighede word gemeet: 

• Uitstel van onmiddellike behoeftebevrediging (4 items). Hierdie vaardigheid 

meet die mate waarin 'n respondent in staat is om behoeftebevrediging uit te 

stel. 

• Probleemoplossing (11 items): Hierdie items meet die respondent se vermoe 

en vaardigheid om probleemoplossend te werk te gaan wanneer situasies 

betree word. 

• Vermoe om interne emosies te beheer (12 items): Hierdie items meet die 

respondent se persepsie van die self in terme van die vermoe om interne 

negatiewe emosies in stresvolle situasies te beheer. 

• Algemene selfdoeltreffendheid (9 items): Hierdie items meet die respondent 

se algemene persepsie van eie selfdoeltreffendheid. 
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5.3.4.3 Afneming en nasienprosedures van die selfkontroleskedule 

Die vraelys kan individueel of in groepsverband afgeneem word. Die respondent lees 

self die instruksies en die stellings. Dit word beantwoord deurdat die respondent besluit 

in watter mate die stelling van toepassing op hom-/haarself is en die ooreenstemmende 

skaalpunt van die sespunt-Likertskaal te selekteer en aan te dui. 

Die nasien van die selfkontroleskedule behels die omkering van elf negatief geskaalde 

items en daarna word die somtotaal bereken deur die telling van die individuele items 

bymekaar te tel. 

5.3.4.4 lnterpretasie van die se/fkontroleskedule 

Die totaaltelling op die selfkontroleskedule is aanduidend van die respondent se 

aangeleerde vindingrykheid waar 'n hoe telling 'n hoe mate van vindingrykheid 

verteenwoordig, terwyl 'n lae telling op 'n lae mate van aangeleerde vindingrykheid dui 

(Rosenbaum, 1980b). 'n Hoe telling op die selfkontroleskedule is dus 'n aanduiding dat 

die respondent gedrag openbaar wat kenmerkend is van persone wat oor aangeleerde 

vindingrykheid beskik, terwyl 'n lae telling op die afwesigheid van selfkontrole en dus 

min aangeleerde vindingrykheid dui. 

5. 3. 4. 5 Betroubaarheid en geldigheid van die selfkontro/eskedule 

Rosenbaum (1980b) rapporteer betroubaarheidskoeffisiente van tussen 0,78 (N = 111) 

tot 0,84 (N = 179). Redden, Tucker en Young (1983) rapporteer 'n betroubaarheids

koeffisient van 0,82 (N = 984) vir studente aan 'n Amerikaanse universiteit. In 'n Suid

Afrikaanse studie deur Edward en Riordan (1994) waar blanke (N = 138) en swart (N 

= 100) universiteitstudente se tellings op die selfkontroleskedule vergelyk is, blyk dit 

dat 'n Cronbach Alpha van 0,82 vir die blanke studente bevind is, terwyl 'n heelwat laer 

Cronbach Alpha van 0,52 vir die swart groep bevind is. Na itemontleding gedoen is en 

sewe items weg gelaat is, is 'n meer aanvaarbare Cronbach Alpha verkry. Dit blyk dus 
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dat die betroubaarheid van die skaal vir 'n blanke proefgroep bevestig is, maar dat dit 

nie noodwendig 'n betroubare meting van aangeleerde vindingrykheid vir 'n swart groep 

gee nie. 

Die konvergente en diskriminante geldigheid van die selfkontroleskedule is deur 

Rosenbaum ( 1980b) ondersoek deur dit met ander soortgelyke ska le te vergelyk. 

Resultate op die selfkontroleskedule is met die lokus-van-kontrolevraelys vergelyk, 

aangesien daar teoreties verwag kon word dat individue wat selfkontrole rapporteer, 

oor 'n interne lokus van kontrole beskik. 'n Korrelasie van -0,40 (p < 0,01) is bevind, 

wat daarop dui dat hoe meer 'n persoon selfkontrole toepas, hoe meer beskik hy/sy oor 

'n interne lokus van kontrole. 

Die selfkontroleskedule is oak vergelyk met die Irrational Beliefs Test van Jones (1968), 

soos aangehaal deur Rosenbaum (1980b). Rosenbaum (1980b) verduidelik dat die 

skaal die tien tipes irrasionele opvattings wat 'n persoon volgens Ellis (1962) kan he, 

meet. Die uitgangspunt is dat 'n persoon wat selfkontrole openbaar, minder geneig sat 

wees om irrasionele opvattings te he. Volgens die navorsing word korrelasies van 

tussen -0,48 en -0,07 bevind, wat 'n aanduiding is dat 'n hoer mate van selfkontrole 

minder irrasionele opvattings tot gevolg het. Die selfkontroleskedule is ook met die 

Manifest Anxiety Scale (Taylor, 1953, soos aangehaal deur Rosenbaum, 1980b) wat 

angs meet, gekorreleer. 'n Beduidende negatiewe korrelasie is verkry, wat aantoon dat 

hoe meer selfkontrole 'n individu toepas, hoe minder angs word ervaar. 

Rosenbaum en Ari (1985) bevind voorts dat hoe selfkontroleskedule-tellings positief 

met taakorientasie korreleer en negatief met nie-taakorientasie. Die selfkontroleskedule 

korreleer oak positief met positiewe selfevaluerings en negatief met negatiewe 

selfevaluering. Hierdie resultate ondersteun die konstrukgeldigheid van die 

selfkontroleskedule. 
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5.3.4.6 Motivering van keuse van die selfkontroleskedule 

Die selfkontroleskedule van Rosenbaum (1980b) is vir hierdie navorsing as 

meetinstrument vir aangeleerde vindingrykheid gekies omdat die vraelys die 

operasionalisering en meting van aangeleerde vindingrykheid, soos in Hoofstuk 3 

bespreek, is. Die vraelys is spesifiek saamgestel om die konstruk 'aangeleerde 

vindingrykheid' aan die hand van sekere spesifieke selfkontrolevaardighede te meet. 

Dit blyk voorts dat die meetinstrument oar genoegsame geldigheid en betroubaarheid 

beskik. In hierdie navorsing is hierdie meetinstrument van belang, aangesien daar van 

die veronderstelling uitgegaan word dat respondente wat oar aangeleerde 

vindingrykheid beskik, waarskynlik ook oor van die ander gemete persoonlikheids

kenmerke mag beskik. Hierdie meetinstrument is verder oak al in Suid-Afrikaanse 

omstandighede toegepas en daarom kan vergelyking tussen die rassegroepe 

plaasvind. 

5.3.5 Lokus-van-kontrolevraelys 

Die lokus-van-kontrolevraelys is geselekteer om in hierdie navorsing die konstruk 

interne/eksterne lokus van kontrole te meet. 

5. 3. 5. 1 Ontwikkeling en rasionaal van die /okus-van-kontrolevraelys 

Phares (1957, soos aangehaal deur Rotter, 1966) was die eerste om individuele 

verskille rakende geloof in interne/eksterne kontrole te meet. Die skaal is later deur 

James (1957, soos aangehaal deur Rotter, 1966) uitgebrei. Rotter, Liverant en Seeman 

(1966) het gepoog om lokus van kontrole te meet na aanleiding van die werk wat deur 

Phares gedoen is. Die bestaande meetinstrument gebruik en gepoog om dit uit te brei 

en subskale vir verskillende areas van prestasie te ontwikkel. Faktorontleding op die 

60- itemskaal dui aan dat daar 'n enkele globale onderliggende faktor is en spesifieke 

subskale is vervolgens weggelaat. Na itemontleding en voorlopige resultate rakende 

geldigheid en betroubaarheid is 'n 29-item- geforseerde keusevraelys ontwikkel (Rotter, 
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1966). Dit is die vraelys wat in die onderhawige studie gebruik word. 

Die rasionaal onderliggend aan die lokus-van-kontrolevraelys is dat dit die individu se 

geloof rakende verwagtings oor hoe belonings gekontroleer word, meet. Die vraelys 

word dus gesien as 'n meting van algemene verwagtings oor kontrole. Gedrag en 

gelowe kenmerkend aan 'n eksterne lokus van kontrole sal dus in 'n hoe telling op die 

vraelys manifesteer, terwyl gedrag en algemene geloof in interne lokus van kontrole in 

'n lae telling op die vraelys sal manifesteer. 

5. 3. 5. 2 Beskrywing van die lokus-van-kontrolevraelys 

Die vraelys is 'n 29-item- geforseerde keusetoets wat ses vulleritems insluit om die doel 

van die toets ietwat te verbloem. Elk van die items bevat twee stellings waarvan die een 

'n mening uitspreek dat gevolge van gedrag die resultaat is van eie gedrag (interne 

lokus van kontrole) of die resultate van onbeheerbare eksterne reaksies (eksterne 

lokus van kontrole). Behalwe vir die ses vulleritems meet al die items die individu se 

persepsie rakende waargenome kontrole en die vraelys bestaan dus uit 'n enkele 

faktor. 

5. 3. 5. 3 Afneming en nasienprosedure van die /okus-van-kontrolevrae/ys 

Die interne/eksterne lokus-van-kontrolevraelys kan individueel of in groepe afgeneem 

word. Die respondent lees self die instruksies op die vraelys. Daarna word die 29 items 

beantwoord deur telkens te besluit watter van die stellings die individu se persoonlike 

opinie die beste verteenwoordig en die keuse aan te toon. 

Die nasien van die vraelys word gedoen deur die totale telling op al die items te 

bereken nadat sekere items omgekeer is. Die vraelys word in die eksterne rigting 

gemerk, wat dus beteken dat 'n hoe telling dui op 'n eksterne lokus van kontrole, terwyl 

'n lae telling op 'n interne lokus van kontrole dui. In hierdie navorsing word dit 

omgekeer sodat 'n hoe telling 'n interne lokus van kontrole beteken. Die totale telling 



162 

is dus 'n aanduiding van die individu se persepsie rakende lokus van kontrole. 

5.3.5.4 lnterpretasie van die lokus-van-kontrolevraelys 

Die totaaltelling van die vraelys gee 'n geheelbeeld en is 'n aanduiding van die individu 

se persepsie rakende lokus van kontrole. Daar kan oak 'n fyner onderskeid getref word 

tussen positiewe en negatiewe gebeure en of die lokus van kontrole vir albei geld. Op 

grand van die resultate sal 'n respondent dus geklassifiseer word as synde 'n interne 

of 'n eksterne lokus van kontrole te openbaar. 

5. 3. 5. 5 Betroubaarheid en geldigheid van die Jokus-van-kontrolevraelys 

Rotter (1966) rapporteer relatief lae interne konsekwentheid vir die vraelys met betrou

baarheidskoeffisiente wat wissel tussen 0,65 en 0,76. Die laer tellings word verduidelik 

aan die hand van die feit dat die vraelys gedrag oar 'n wye verskeidenheid van 

situasies meet en dit op grand daarvan nie dieselfde hoe interne konsekwentheid sal 

toon as byvoorbeeld 'n vraelys wat spesifieke vaardighede in 'n afgebakende area meet 

nie (Rotter, 1975). Dit is in pas met die doel van die vraelys wat gerig is op 'n laer mate 

van voorspelling van gedrag oar 'n wye reeks van potensiele situasies, eerder as 'n hoe 

mate van voorspelling in 'n spesifieke situasie (Rotter, 1975). 

Toets-hertoets-betroubaarheidstellings wat deur Rotter (1966) gerapporteer word, 

wissel tussen 0,49 oor twee maande en 0,83 oor een maand. 

Die Rotter interne/eksterne-lokus-van-kontrole-skaal is gekritiseer op grond daarvan 

dat dit die verwagting aan eksterne lokus van kontrole te veel toeskryf aan geluk, 

fatalisme en ander interne en eksterne agente van kontrole. Daar word in sekere 

opvolgende skale meer gebruik gemaak van betekenisvolle ander persone, soos 

byvoorbeeld ouers, onderwysers en portuurgroep as agente van eksterne kontrole 

( Lef court, 1982). 
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'n Verdere punt van kritiek teen die skaal is dat dit nie 'n onderskeid tussen I- en I+ 

tellings tref nie. Daar word veronderstel dat interne lokus van kontrole tydens 

mislukkings substansieel kan verskil van die impak van interne lokus van kontrole 

rakende suksesse (Lefcourt, 1981, 1982). 

Ten opsigte van die konstrukgeldigheid van die interne/eksterne-lokus-van-kontrole

skaal rapporteer Rotter (1966) 'n studie deur Adams-Webber (1963) waarin daar 'n 

betekenisvolle verband bevind is tussen die lokus-van-kontrole-skaal en 'n storie

voltooiingstoets waarin eksterne lokus van kontrole gemeet is. 

5. 3. 5. 6 Motivering van keuse van die lokus-van-kontrolevraelys 

Die lokus-van-kontrolevraelys is in hierdie metingsbattery ingesluit omdat dit die 

presiese operasionalisering is van die konstruk 'lokus van kontrole', soos deur Rotter 

( 1966) beskryf. Die vraelys meet die individu se algemene verwagtings rakende die 

bran van beloning as synde intern of ekstern. Rotter (1966, 1975) toon aan dat die 

instrument poog om die lokus van kontrole oar 'n wye verskeidenheid van situasies te 

meet. Aangesien hierdie navorsing spesifiek handel oor aspekte van gesondheid en 

Kobasa ( 1979, 1982) reeds aspekte van die skaal in die meting van gehardheid 

ingesluit het, is hierdie lokus-van-kontrolevraelys vir hierdie navorsing geselekteer. 

Lokus van kontrole is oak deur Antonovsky (1979) en Strumpher (1990) ge"identifiseer 

as deel van die salutogeniese paradigma en die operasionalisering van die konstruk 

is dus vir hierdie navorsing van belang. 

Die Rotter interne/eksterne-lokus-van-kontrole-skaal word oak ten spyte van die 

algemene aard daarvan, wyd in navorsing gebruik en daarom kan resultate met verkree 

resultate vergelyk word. Ten spyte van relatief lae interne konsekwentheid beskik die 

vraelys oar genoegsame geldigheid en betroubaarheid om aan die psigometriese 

vereistes te voldoen. Daar is vervolgens besluit om die interne/eksterne-lokus-van

kontrolevraelys by die metingsbattery in te sluit. 
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5.3.6 Selfdoeltreffendheidsvraelys 

Vir hierdie navorsing is die selfdoeltreffendheidsvraelys van Tipton en Worthington 

( 1984) geselekteer. 

5. 3. 6. 1 Ontwikkeling van die selfdoeltreffendheidsvraelys 

Tipton en Worthington ( 1984) ontwikkel die algemene selfdoeltreffendheidsvraelys wat 

konseptueel ooreenstem met die konstruk 'selfdoeltreffendheid' soos in Hoofstuk 3 

bespreek. Die vraelys is gegrond op die konseptualisering van selfdoeltreffendheid 

soos deur Bandura (1977) aangebied. Volgens die selfdoeltreffendheidsteorie sal 

verwagtings rakende doeltreffendheid bepaal by watter aktiwiteite die individu betrokke 

sal raak, hoeveel energie hy/sy bereid sal wees om te bestee en vir hoe lank hy/sy met 

die taak sal volhard. Daar word ook onderskei tussen 'n vertroue in selfdoeltreffendheid 

en vertroue in die uitkomste, waar eersgenoemde te doen het met die individu se 

persepsie dat die gedrag wat vir prestasie nodig is, haalbaar is. Bandura (1977) 

onderskei tussen drie dimensies van selfdoeltreffendheid, naamlik 

• die omvang - die relatiewe moeilikheidswaarde van 'n taak in vergelyking met 

ander take; 

• die sterkte daarvan - die relatiewe uitwisbaarheid van verwagtings na 

onsuksesvolle hantering; en 

• die mate van veralgemening - die relatiewe graad van spesifiekheid of 

algemeenheid van die individu se verwagtings aangaande bemeestering. 

Die algemene selfdoeltreffendheidskaal is dus ontwikkel om die relatief standhoudende 

vertroue in die vermoe van die individu om 'n bree spektrum van omstandighede 

suksesvol te kan hanteer, te meet (Tipton & Worthington, 1984 ). 

Die onderhawige vraelys het ontwikkel uit 'n instrument wat opgestel is om die multi

dimensionaliteit van vertroue te meet (Tipton, Harrison & Mahoney, 1980). Een van die 
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faktore in die vraelys het die vertroue in eie vermoens, gemeet. Die sewe items wat 

hierdie vertroue gemeet het, is as basis gebruik en vyf en dertig verdere items is 

opgestel. Die aanvanklike items is in 'n loodstudie op 175 voorgraadse sielkunde

studente getoets. 'n Ekstreme groepanalise, waar die boonste en onderste 30% as 

afsnypuntkriteria gedien het, is aanvanklik uitgevoer en daarna is die items wat 'n 

diskriminante-indeks van meer as 50% getoon het, behou. Die finale vraelys bestaan 

uit 27 items. 

Die rasionaal van die selfdoeltreffendheidsvraelys is dat dit die individu se verwagtings 

rakende sy/haar vermoe om te presteer in 'n groot verskeidenheid van situasies, meet. 

Die situasies word gekenmerk as uitdagend en benodig inspanning en volharding ten 

einde dit suksesvol te kan hanteer. Persons wat 'n verwagting koester om in 'n 

verskeidenheid van situasies te presteer, sal vervolgens 'n hoe telling op die vraelys 

verkry, terwyl individue wat nie selfdoeltreffendheidsverwagtings koester nie, 'n lae 

telling sal behaal. 

5. 3. 6. 2 Beskrywing van die selfdoeltreffendheidsvraelys 

Die vraelys bestaan uit 27 items. Die respondent moet telkens op 'n sewepunt

Likertskaal aandui in watter mate daar met die stallings saamgestem of verskil word. 

Al die items meet die veralgemeenbaarheid van die individu se geloof in eie vermoe om 

suksesvol te kan wees en die vraelys bestaan uit 'n enkele faktor. 

5. 3. 6. 3 Afneming en nasienprosedure van die selfdoe/treffendheidsvraelys 

Die selfdoeltreffendheidsvraelys kan individueel of in groepe afgeneem word. Die 

respondent lees self die instruksies op die vraelys. Daarna word die 27 items 

beantwoord deur telkens te besluit in watter mate die individu met die stellings 

saamstem of verskil. Die ooreenstemmende punt op die Likertskaal word geselekteer 

en aangedui. 
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Die nasien van die vraelys word gedoen deur die totale telling op al die items te 

bereken nadat nege items omgekeer word. Die totaaltelling word bereken as indeks 

van algemene selfdoeltreffendheid. 

5. 3. 6. 4 lnterpretasie van die se/fdoeltreffendheidsvrae/ys 

Die totaaltelling gee 'n geheelbeeld en is 'n aanduiding van die individu se algemene 

selfdoeltreffendheid (Tipton & Worthington, 1984 ). In die onderhawige navorsing is die 

tellings so geskaal dat 'n hoe telling dui op 'n hoe mate van selfdoeltreffendheid, terwyl 

'n lae telling aantoon dat die individu nie 'n standhoudende vertroue in 

selfdoeltreffendheid in 'n verskeidenheid van situasies, het nie. 

5. 3. 6. 5 Betroubaarheid en geldigheid van die selfdoeltreffendheidsvrae/ys 

Alhoewel daar nie veel navorsing met die vraelys beskikbaar is nie, word die volgende 

resultate oar konstrukgeldigheid bespreek. In die eerste navorsing is die vraelys eers 

afgeneem en die respondente in twee groepe verdeel, naamlik die wat 'n telling bo die 

gemiddelde behaal het, en die wat 'n telling onder die gemiddeld behaal het. Daarna 

is van die respondente verwag om 'n boek in hul nie-dominante hand te hou met die 

arm parallel tot die vloer. Die hipotese was dat respondente met 'n hoer telling op self

doeltreffendheid langer met die taak sal kan volhou, as die wat nie oar 'n hoe mate van 

selfdoeltreffendheid beskik nie. Die resultate (Tipton & Worthington, 1984) dui aan dat 

die respondente met 'n hoe mate van selfdoeltreffendheid in staat was om langer met 

die taak te volhard. Die resultate dui dus daarop dat selfdoeltreffendheid veralgemeen 

kan word na 'n verskeidenheid van situasies. 

In nag navorsing is die vraelys ook aanvanklik deur voorgraadse psigologiestudente 

voltooi. 'n Paar weke later is die studente gevra om 'n projek te loads waarin hul self

kontrole oar hul eie gedrag toepas. Die projek het gefokus op enige gedrag van die 

studente wat hul graag sou wou verander. Daar is van die standpunt uitgegaan dat die 

respondent met 'n hoer telling op die selfdoeltreffendheidsvraelys meer sukses in 'n 
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gedragsmodifikasieprogram sou behaal. Die resultate (Tipton & Worthington, 1984) het 

aangetoon dat die respondent met 'n hoer telling ten opsigte van selfdoeltreffendheid 

beter daartoe in staat was om met gedragsmodifikasieprogramme vol te hou en sukses 

te behaal. 

Hierdie resultate dui daarop dat die vraelys wel oor konstrukgeldigheid beskik. Geen 

data oor die betroubaarheidsindekse van die vraelys kon verkry word nie. 

5. 3. 6. 6 Motivering van keuse van selfdoeltreffendheidsvraelys 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing is die selfdoeltreffendheidsvraelys gekies as 

meetinstrument omdat dit die operasionele siening van die konstruk 'selfdoeltreffend

heid', soos dit in Hoofstuk 3 bespreek is, die beste ondersteun. 

Seide Antonovsky (1979, 1987) en Strumpher (1990) sluit die konstruk 'self

doeltreffendheid' in die salutogeniese paradigma in. Waar die konstruk 'self

doeltreffendheid' in 'n ander teoretiese raamwerk, naamlik die sosiaal-kognitiewe 

leerteoriee ontwikkel het, is daar gepoog om 'n algemene indeks van self

doeltreffendheid vir die huidige navorsing te verkry ten einde te ondersoek of die 

operasionalisering van die konstruk met ander salutogeniese konstrukte ooreenstem. 

Daar is vervolgens besluit om die selfdoeltreffendheidsvraelys by die metingsbattery 

in te sluit. 

Hiermee is Stap 2 van die empiriese ondersoek afgehandel. 

5.4 VERSORGING VAN DIE METINGSBATTERY 

Die volgende handelinge is gevolg ten einde die vraelyste vir die voltooiing daarvan 

deur respondente gereed te kry. 

As eerste handeling is die vraelyste, wat almal oorspronklik in Engels was, deur 'n 
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paneel van drie geregistreerde sielkundiges uit Engels na Afrikaans vertaal. Daarna 

is konsensusgesprekke met kenners oor die akkuraatheid van die vertaling gevoer. Die 

oorspronklike Engelse weergawes, sowel as die Afrikaanse vertalings is aan kenners 

voorgele vir kommentaar en verbeteringe. Die vraelyste is in so 'n formaat getik dat dit 

maklik verstaanbaar is en om die invul daarvan te vergemaklik. Hiermee is Stap 3 van 

die empiriese ondersoek afgehandel. 

5.5 ADMINISTRASIE VAN DIE METINGSBATTERY 

Die vraelyste is per pos aan die steekproef gestuur. Die respondente is gevra om die 

vraelyste te voltooi en om dit binne drie maande in 'n gefrankeerde koevert terug te 

stuur. Anonimiteit is verseker. Die individuele tellings van elke respondent op elke item 

is direk deur middel van omgeskakelde waardes op rekenaar vasgele. Biografiese 

kenmerke is ook direk kodeer en ingepons. Hiermee is Stap 4 van die empiriese 

ondersoek afgehandel. 

5.6 STATISTIESE VERWERKING VAN DATA 

Die data-analise is gedoen met behulp van die SAS-rekenaarpakket (SAS Institute, 

1985) wat die individuele tellings van elke proefpersoon verwerk ten einde die 

statistiese verwerkings uit te voer. 

5.6.1 Faktorontleding as datareduksie 

Hierdie empiriese ondersoek maak hoofsaaklik gebruik van faktorontleding as 

statistiese tegniek. Die tegniek is veral van pas waar die navorser sy/haar verskynsels 

aan die hand van 'n groot aantal veranderlikes (soos die items in 'n toets) beskryf, maar 

vermoed dat 'n groter ekonomie van beskrywing bereik kan word deur die verskynsel 

eerder in terme van 'n kleiner aantal dimensies te beskryf. Die gedagte is dat 

korrelasies tussen groepe veranderlikes daarop dui dat hierdie veranderlikes moontlik 

'n gemeenskaplike bron het. So 'n gemeenskaplike bron word as 'n faktor of dimensie 
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beskryf. Die redenasie is dat faktor X die oorsaak is waarom veranderlikes Y1, Y2, 

ensovoorts met mekaar korreleer en daarom kan veranderlikes Y1, Y2, ensovoorts, dan 

ook gebruik word om faktor X at te lei. Die doel is om 'n verskynsel eerder in terme van 

'n kleiner aantal faktore/dimensies as 'n groat aantal veranderlikes te beskryf (Cureton 

& Agnostino, 1983). 

5.6.2 Faktorontleding as beskrywende versus hipotese-toetsende tegniek 

lndien die navorser op teoretiese gronde presies kan bepaal watter veranderlikes 

gesamentlik bepaalde faktore vorm, kan hierdie verwagte faktore as hipoteses gestel 

word en met behulp van 'bevestigende' faktorontleding getoets word (Cureton & 

Agnostino, 1983; Kim & Mueller, 1978a). So 'n benadering kan as teorietoetsend 

beskou word. In die onderhawige ondersoek kon faktorontleding nie so gebruik word 

nie, maar is bevestigende faktorontledings, wat as verkennend beskou moet word, wel 

gebruik. Nogtans behels dit steeds teorietoetsende navorsing en wel om die volgende 

red es: 

• Faktorontleding vereis dat die navorser spesifiseer hoeveel faktore die 

tegniek moet ontbloot. Die navorser sal daarom die verwagte aantal faktore 

in gedagte hou by die bepaling van die aantal faktore wat onttrek behoort te 

word. 

• Die interpretasie van faktore word gedoen teen die agtergrond van wat min 

of meer teoreties verwag word. In hierdie studie het die navorser byvoorbeeld 

telkens die verwagte faktorstruktuur van 'n vraelys in gedagte gehou 

wanneer 'n faktoroplossing ge"interpreteer is. 

5.6.3 Eerste-orde- teenoor tweede-orde-faktorontleding 

Die eerste stadium van die ontledings hieronder kan beskryf word as eerste-orde

faktorontledings wat uitgevoer is om die konstrukgeldigheid van elke vraelys te 
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ondersoek. Die resultaat van hierdie eerste stadium van die ondersoek kulmineer dan 

ook in die postulering van 'n aantal toetse en subtoetse. Die tweede stadium van die 

ondersoek het begin met die berekening van korrelasies tussen hierdie toetse/ 

subtoetse en die uitvoering van faktorontledings op hierdie korrelasies. Dit is hierdie 

tweede-rondte-faktorontledings wat dikwels ook bekend staan as tweede-orde

faktorontledings. Die doel met hierdie tweede stadium van die ondersoek is om die 

faktoriale struktuur van die konstruk 'salutogenese' te ondersoek. As 'n derde stadium 

van die ondersoek word bevestigende faktoranalise gedoen ten einde te bepaal of daar 

passing is tussen die teoretiese konstruk salutogenese, soos in hierdie navorsing 

ondersoek, en die empiriese realiteit. 

5.6.4 Stappe in die statistiese ontleding 

Die 5 stappe in die statistiese ontledings kan oak soos volg beskryf word. 

5. 6. 4. 1 Ondersoek np dimensionaliteit van salutogenese deur middel van 

faktoront/eding. 

Eers word met behulp van faktorontledings op elke toets afsonderlik, die faktoriale 

geldigheid van elke vraelys ondersoek. Nunnally (1978) stel dit dat dit nodig is om 

heterogene groepe in aparte homogene groepe vir faktorontleding te verdeel. In hierdie 

navorsing is die respondent dus in twee groepe verdeel, naamlik Blankes en Ander wat 

saamgestel is uit Swartes, Asiate en Kleurlinge. 

Maksimum-aanneemlikheidsfaktorontledings is uitgevoer op al ses vraelyste vir albei 

groepe (Mulaik, 1972) Die oplossings is aan die hand van verskere metodes geroteer 

(sien Kim & Mueller, 1978a). Die hoeveelheid teoreties verwagte faktore is telkens as 

riglyn gebruik. Daar is bevind dat die skuinsfaktoroplossing met die 

gestandaardiseerde regressiekoeffisiente as insetdata, die maklikste interpretasie van 

faktore gebied het. 

-
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navorsingsresultate kan kontamineer deurdat groat getalle kan veroorsaak dat selfs lae 

korrelasies, beduidende resultate lewer. Daar is dus besluit om in hierdie navorsing 

te kyk na die werklike absolute grootte van die korrelasiekoeffisient as aanduider van 

verband tussen veranderlikes. 

5. 6. 4. 4 Tweede-orde-faktorontleding 

Nadat die produkmomentkorrelasies bereken is, is faktorontleding weer uitgevoer ten 

einde die faktoriale struktuur van die konstruk 'salutogenese' te ondersoek ( sien Kim 

& Mueller, 1978b). 'n Maksimum-aanneemlikheidsfaktorontleding is uitgevoer op al die 

subskale vir die Blankes. Alie faktoroplossings is aan die hand van die promax

kriterium vir maksimale interpreteerbaarheid geroteer. Daar is bevind dat die 

faktoroplossing aan die hand van gestandaardiseerde regressiekoeffisiente die 

maklikste interpretasie van faktore gebied het. Koherensie en SCS as totale skale is 

weggelaat, aangesien kunsmatige oorvleueling tussen die skaal as 'n geheel en die 

subskale vermy is. Vir hierdie twee skale is slegs van die subskale gebruik gemaak. 

'n Voordeel van 'n maksimum-aanneemlikheidsfaktorontleding, is dat 'n Chi -

kwadraadtoets uitgevoer word om te bepaal of die aantal faktore (bv. 1, of 2) wat 

onttrek was, voldoende is vir die meting van 'n teoretiese konstruk al dan nie. Alhoewel 

die Kaiser-reel bepaal het, dat in die geval van die Blankes, slegs 1 faktor onttrek 

behoort te word (slegs die eerste faktor se eiewaarde was groter as 1,0}, het die Chi

kwadraattoetse aangedui dat meer as een faktor onttrek behoort te word en wel 4 

faktore. Die navorser het daarom 'n 1-, 2-, 3- en 4-faktoroplossings verkry. Die 4-

faktoroplossing het egter nie interpreteerbaar blyk te wees nie en daarom word slegs 

die 1-, 2- en 3-faktoroplossings bespreek. 

5. 6. 4. 5 Bevestigende faktoranalise 

In die lig van die kruis-kulturele validering van die salutogenetiese instrumente, word 

die aanname gemaak dat die sielkundige dimensies wat bestudeer is, betekenisvolle 



173 

manifestasies van salutogenese binne Blankes en Ander is. Die korrelasiematrikse van 

die twee groepe was derhalwe gesamentlik as die insetdata vir bevestigende 

faktorontleding gebruik om die hipoteses (sien 5.7) te toets. 

Bevestigende faktoranalise soos gedoen deur middel van die Lisrel 8-program 

(Joreskog & Sorbom, 1993) stel die navorser in staat om 'n kousale struktuur tussen 

'n stel konstrukte te veronderstel en te toets. Die konstrukte word verteenwoordig deur 

latente veranderilikes wat empiriese metings van die konstrukte is (Hughes, Price & 

Mars, 1986). Die koeffisiente wat verkry word, verteenwoordig die teoretiese oorsaak

en-gevolg-verhoudings tussen die veranderlikes soos weergegee deur die latente 

veranderlikes. 

5.7 HIPOTESEFORMULERING 

Die verkennende ondersoek wat die formulering van die navorsinghipotese 

voorafgaan, kan random. vier aspekte georganiseer word, naamlik 

1) die dimensionaliteit en konstrukgeldigheid van die salutogeniese 

meetinstrumente vir die verskillende groepe; 

2) die betroubaarheid van die meetinstrumente vir die verskillende groepe; 

3) die verband tussen bestaande meetinstrumente wat aspekte van 

salutogenese by die verskillende groepe weergee en dus die manifestasie 

van die konstruk is; en 

4) die tweede-orde- faktoriale struktuur van salutogenese vir albei groepe. 

Vanuit hierdie vier aspekte is die eerste vier empiriese doelstellings vir die ondersoek 

geformuleer (vgl. 5.1 ). 
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Die dimensionaliteit en konstrukgeldigheid van die 

salutogeniese meetinstrumente 

Hier verwag die navorser dat faktorontledingsresultate van die salutogeniese 

meetinstrumente sal aantoon dat die vraelyste wel in die verwagte teoretiese dimensies 

sal uitkristaliseer en dat die faktorontledingsresultate as soortgelyk vir die Blankes en 

Ander bevind sal word. 

DOELSTELLING 2: Die betroubaarheid van die meetinstrumente 

Hier verwag die navorser dat die meetinstrumente oor aanvaarbare vlakke van 

betroubaarheid sal beskik en dat dit as soortgelyk vir die Blankes en Ander bevind sal 

word. 

DOELSTELLING 3: Die verband tussen die salutogeniese konstrukte 

Op grond van die teoretiese ooreenstemming tussen die konstrukte verwag die 

navorser dat daar ook statisties beduidende verbande tussen die konstruk, binne albei 

groepe, sal wees. Dit sal toon of die konstruk 'salutogenese', soos gemeet deur die 

instrumente wat in die studie toegepas is, binne albei groepe manifesteer. Die 

uitsondering hier is moontlik aangeleerde vindingrykheid en selfdoeltreffendheid wat 

op ander teoriee gegrond is. Oaar word voorts verwag dat die verbande tussen die 

konstrukte as soortgelyk vir albei groepe bevind sal word. 

DOELSTELLING 4: Die tweede-orde- faktoriale struktuur van salutogenese 

Daar word verwag dat 'n tweede-orde- faktorontleding van die basiese konstrukte, 'n 

algemene konstruk bloot sal le, naamlik salutogenese en moontlik 'n tweede- of derde

faktor. Hierdie deel van die ondersoek moet egter in 'n groot mate as verkennend van 

aard beskou word. Daar word voorts verwag dat daar nie wesenlike verskille tussen die 

Blankes en Ander bevind sal word in terme van die tweede-orde- faktoriale struktuur 
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van die salutogeniese konstruk nie. 

Uit bogenoemde word die volgende hipotese gestel: 

NULHIPOTESE 1: Die salutogenetiese dimensies is nie 'n betekenisvolle 

manifestasies van 'n enkele konstruk, wanneer die 

korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as die 

insetdata gebruik word nie. 

H1 .1: Sin vir koherensie is 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese, 

wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word. 

H1 .2: Betekenisvolheid is 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese 

wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word. 

H1 .3: Verstaanbaarheid is 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese 

wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word. 

H1 .4 Persoonlikheidsgehardheid is 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe 

gesamentlik as insetdata gebruik word. 

H1 .5 Potensie is 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese wanneer die 

korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as insetdata gebruik 

word. 

H1 .6 Aangeleerde vindingrykheid (SCS) is 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe 
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gesamentlik as insetdata gebruik word. 

H1 .7 Kontrole oor emosies (KEMOS) is 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe 

gesamentlik as insetdata gebruik word. 

H1 .8 Kontrole oar eksterne eise is 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe 

gesamentlik as insetdata gebruik word. 

H1 .9 Gebrek aan kontrole (GEBREK) is 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe 

gesamentlik as insetdata gebruik word. 

H1 .10 

H1 .11 

Lokus van kontrole is 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese 

wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word. 

Selfdoeltreffendheid is 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese 

wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word. 

NULHIPOTESE 2: Daar bestaan geen passing tussen die teoretiese model van 

salutogenese, soos in hierdie navorsing bestudeer, en die 

empiriese realiteit nie. 

H 2. 1 Daar bestaan betenisvolle passing tussen die teoretiese model van 

salutogenese, soos in hierdie navorsing bestudeer, en die empiriese realiteit. 

Hiermee is Stap 5 van die empiriese ondersoek, naamlik statistiese verwerking en 

hipoteseformulering afgehandel. 
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5.8 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die doelstellings van die empiriese ondersoek gegee soos dit in 

Hoofstuk 1 vervat is. Hierna is die populasie en steekproef bespreek. Die metings

battery is bespreek ten opsigte van die keuse, samestelling, motivering, versorging en 

administrasie. Ten slotte is die statistiese verwerking van die data en die hipotese

formulering aangebied. 

In Hoofstuk 6 word die navorsingsresultate gerapporteer en bespreek. 
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HOOFSTUK6: RESULTATE 

In hierdie hoofstuk word die resultate van die navorsing gerapporteer en ge"interpreteer. 

Daar word eerstens op die dimensionaliteit en konstrukgeldigheid (met behulp van 

faktor-ontleding) sowel as betroubaarheid (interne konsekwentheidkoeffisient) van die 

relevante vraelyste gekonsentreer en daarna word die faktoriale struktuur van 

salutogenese deur middel van korrelasies en faktoranalises ondersoek. 

6.1 DIMENSIONALITEIT VAN VRAEL YSTE: FAKTORONTLEDINGS

RESUL TATE 

Ten einde die eerste empiriese doelstelling te bereik word die dimensionaliteit en 

konstrukgeldigheid van die afsonderlike vraelyste vervolgens aan die hand van die 

faktorontledingsresultate bespreek. Elke vraelys se data word gerapporteer, 

ge·interpreteer en met vorige navorsing ge·integreer. 

6.1.1 Koherensiebelewingsvraelys 

Die faktorontledingsresultate van die koherensiebelewingsvraelys word vervolgens 

bespreek. 

6. 1. 1. 1 Rapportering van data 

Hoewel 'n driefaktoroplossing vir albei groepe onttrek is, ooreenkomstig teoretiese 

verwagtings, het slegs die enkel- en tweefaktoroplossing interpreteerbaar blyk te wees. 

Slags laasgenoemde oplossings word daarom in Tabel 6.1 weergegee. 
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Tabel 6.1: Skuinsfaktor- Enkel- en Tweefaktoroplossing vir die koherensie
belewingsvraelys: Blankes (N= 732) en Ander (N= 203): 
Gestandaardiseerde regressiekoeffisiente 

BLANKES ANDER 

Item TF TWEE FAKTORE ENKEL TWEE FAKTORE ENKEL 
F1 F2 Faktor F1 F2 Faktor 

11 B 0,78 0,49 0,67 0,36 

7 B 0,73 0,56 0,68 0,42 

22 B 0,71 0,56 0,37 0,47 

14 B 0,64 0,64 0,68 0,42 

16 B 0,56 0,59 0,49 0,33 

28 B 0,55 0,69 

27 H 0,51 0,52 0,72 0,51 

8 B 0,52 0,62 0,37 0,43 

20 H 0,50 0,52 0,45 0,46 

13 H 0,48 0,49 0,57 0,63 

4 B 0,40 0,45 0,21 0,37 

23 H 0,37 0,31 0,46 0,49 

9 H 0,31 0,52 0,39 0,33 

3 B 0,32 

19 v 0,54 0,67 0,49 0,43 

17 v 0,59 0,18 0,41 0,48 

24 v 0,55 0,50 0,46 0,44 

15 v 0,54 0,59 0,64 0,37 

12 v 0,53 0,53 0,45 0,66 

10 v 0,51 0,25 0,60 0,18 

29 H 0,50 0,55 0,37 0,38 

21 v 0,49 0,56 

26 v 0,48 0,43 0,52 0,35 

25 H 0,44 0,60 0,53 0,52 

6 H 0,41 0,38 0,32 0,31 

5 v 0,41 0,32 0,41 0,32 

18 H 0,32 0,43 0,57 
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BLANKES ANDER 

Item TF TWEE FAKTORE ENKEL TWEE FAKTORE ENKEL 
F1 F2 Faktor F1 F2 Faktor 

1 v 0,41 0,17 

2 H 0,37 0,33 

TF TEORETIES VERWAGTE FAKTORE 
B Betekenisvolheid 
H Hanteerbaarheid 
V Verstaanbaarheid 

Let daarop dat in Tabel 6.1 hierbo slegs ladings grater of gelyk aan 0,3 aangedui word. 

Waar ladings kleiner as 0,3 aangedui word, is dit omdat die item in die ander groep 

grater of gelyk aan 0,3 op dieselfde faktor laai. Die kleiner ladings is weggelaat om die 

interpreteerbaarheid en vergelyking van faktore in verskillende groepe te verhoog. 

6.1.1.2 lnterpretasie van data 

Dit blyk uit Tabel 6.1 dat vir sowel die enkelfaktoroplossing as die tweefaktor

oplossings, voldoende ooreenstemming tussen Blankes en Ander gevind word. Die 

interpretasie van die enkel- en tweefaktoroplossings sal vervolgens bespreek word. 

Enkelfaktoroplossing 

Uit die enkelfaktoroplossing hierbo kan die faktor 'koherensiebelewing' aan die hand 

van items wat hoog daarop laai, ge"identifiseer word. Enkele items met hoe ladings is 

SOOS volg: 

Item 28: Hoe dikwels kry jy die gevoel dat daar weinig sin is in die dinge wat jy in jou 

daaglikse lewe doen? 

Item 19: Het jy baie deurmekaar en verwarrende gevoelens en idees? 

Item 16: Jou daaglikse take is vir jou 'n bron van groot plesier en bevrediging/'n bron 

van pyn en verveling. 
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Die voorafgaande items het almal te make met die betekenisvolheid, hanteerbaarheid 

of verstaanbaarheid van stimuli en daarom word aanvaar dat dit koherensiebelewing 

verteenwoordig. 

Tweefaktoroplossing 

Die tweefaktoroplossing in Tabel 1 het oak faktore in die twee ondersoekgroepe, 

naamlik Blank en Ander, gelewer met teoretiese inhoud wat vergelykbaar is. Hierdie 

twee faktore met enkele items wat hoog laai, is betekenisvolheid en verstaanbaarheid. 

Faktor 1: Betekenisvolheid 

Die volgende items het hoog op Faktor 1 gelaai: 

Item 11: Die meeste van die dinge wat jy in die toekoms gaan doen, sal waarskynlik: 

totaal fassinerend wees/tot die dood toe vervelend wees 

Item 7: Die lewe is: baie interessant/slegs roetine. 

Item 22: Jy antisipeer dat jou persoonlike lewe in die toekoms: heeltemal sander sin 

of doel gaan wees/vol betekenis en doelgerig gaan wees. 

Dit is interessant om daarop te let dat die faktor 'betekenisvolheid' uit items bestaan wat 

ooreenstem met Antonovsky se faktor 'betekenisvolheid', maar oak uit items wat 

volgens Antonovsky 'hanteerbaarheid' meet (Antonovsky, 1979, 1987). Die volgende 

items is van die items wat volgens Antonovsky hanteerbaarheid meet, maar in hierdie 

studie op die betekenisvolheid-faktor laai: 

Item 27: Wanneer jy dink aan probleme wat jy moontlik sal teekom wat belangrike 

aspekte van jou lewe raak, kry jy die gevoel dat: jy die probleme altyd 

suksesvol sal kan hanteer/jy nie die probleme suksesvol sal kan hanteer nie. 

Item 20: Wanneer jy iets doen wat jou goed laat voel: is jy verseker dat die gevoel sal 

voortduur/is jy seker dat iets sal gebeur wat die gevoel sal bederf. 
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Item 13: Wat is die mees gepaste beskrywing van hoe jy die lewe sien: 'n mens kan 

altyd 'n oplossing vir pynlike gebeure in die lewe vind/daar is geen oplossing 

vir pynlike gebeure in die lewe nie. 

Die navorser is van mening dat hierdie items die hanteerbaarheid van stimuli meet in 

terme van die betekenisvolheid daarvan. Dit gaan dus primer oor die betekenisvolheid 

daarvan wat in die eerste plek bepaal word, alvorens dit gehanteer kan word. Dit blyk 

dus dat hanteerbaarheid afhang van die interpretasie wat aan die stimuli geheg word 

en dat dit die gedragskomponent van dieselfde faktor verteenwoordig. 

Hierdie bevinding is in ooreenstemming met die interaksionele stresmodel. 

Daarvolgens is primere evaluering van stressors 'n kognitiewe proses, waarin besluit 

word in hoe 'n mate die stressor bedreigend is al dan nie (Lazarus & Folkman, 1984a). 

Die primere evaluering be"invloed dan die evaluering van die stressor se 

hanteerbaarheid. 

Faktor 2: Verstaanbaarheid 

Die volgende is van die items wat hoog op Faktor 2 laai: 

Item 19: Het jy baie deurmekaar en verwarrende gevoelens en idees? Baie dikwels/ 

Baie selde of nooit. 

Item 17: Jou lewe vorentoe sal waarskynlik: vol veranderings wees sonder dat jy weet 

wat volgende gaan gebeur/volkome konsekwent en duidelik wees. 

Item 24: Kry jy die gevoel dat jy nie presies weet wat in die onmiddellike toekoms 

gaan gebeur nie? Baie dikwels/baie selde of nooit. 

Soos by Faktor 1 word die faktor 'verstaanbaarheid' saamgestel uit items wat volgens 

Antonovsky (1987, 1993c) verstaanbaarheid meet, maar oak uit items wat hanteer

baarheid meet. Van die items wat veronderstel is om hanteerbaarheid te meet is: 
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Item 29: Hoe dikwels het jy gevoelens wat jy nie seker is of jy dit kan beheer nie? Baie 

dikwels/baie selde of nooit. 

Item 25: Baie mense - selfs die met 'n sterk persoonlikheid - voel soms soos 

verloorders in sekere situasies. Hoe dikwels in die verlede het jy al so 

gevoel? Nooit/baie dikwels. 

Item 6: Het dit al gebeur dat mense op wie jy staat gemaak het, jou teleurgestel het? 

Het nog nooit gebeur nie/gebeur altyd. 

Dit blyk dus asof hanteerbaarheid weer eens die gevolg of gedragskomponent is wat 

afhang van die interpretasie van stimuli. Die teenwoordigheid van hanteerbaarheid as 

aparte faktor is dus nie in hierdie navorsing bevind nie, maar verteenwoordig eerder 

die sekondere evaluering wat gemaak word nadat 'n stimulus as betekenisvol of 

verstaanbaar ge"interpreteer is. 

Daar is vervolgens besluit om in hierdie ondersoek 'n enkele algemene faktor 

(KOHEREN) te skep, sowel as twee subfaktore, naamlik 'n Faktor 1 (BETEKEN) en 'n 

Faktor 2 (VERSTAAN), aangesien hierdie twee faktore interpreteerbaar was. Dit kan 

ook moontlik bydra tot die verfyning van die konseptualisering van koherensiebelewing. 

Hierdie faktore word as veranderlikes in die navorsing geskep deur vir elke respondent 

'n gemiddelde telling te bereken op die items wat op die faktor laai. Sodoende skaal 

elke respondent se telling weer van 1 tot 7 op die faktorskale net soos op die 

individuele tellings. Die items ingesluit by die berekening van hierdie faktore, is soos 

volg: 

KOHEREN: Items 1,2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, en 29. 

BETEKEN: Items 11, 7, 22, 14, 16, 27, 20, 13, 4 en 23. 

VERSTAAN: Items 19, 17, 24, 15, 12, 10, 29, 26, 25, 6, en 5. 
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6.1. 1.3 lntegrasie met vorige navorsing 

Die verwagte faktorstruktuur is dus nie in hierdie navorsing bevind nie. Frenz et al. 

(1993) het vyf faktore bevind, maar beveel aan dat koherensiebelewing ten beste as 

'n enkele konstruk gesien moet word. Ander navorsers bevind ook nie die verwagte 

faktorstruktuur nie en beveel aan dat dit as 'n unidimensionele konstruk bestudeer moet 

word (Kravetz et al., 1993; McSherry & Holm, 1994; Petrie & Brook, 1992; Tartasky, 

1993). In hierdie navorsing is twee faktore bevind wat fokus op die betekenisvolheid

en verstaanbaarheidsdimensies van salutogenese. Die hanteerbaarheidsdimensie van 

koherensiebelewing is ook die dimensie wat teoreties verband hou met die konstruk 

'lokus van kontrole' soos deur Rotter gekonseptualiseer, sowel as die kontrole

dimensie van gehardheid. Antonovsky (1987) plaas klem op hierdie dimensie se 

uniekheid as gevolg van die algemene aard van hulpbronbeheer. In hierdie navorsing 

blyk dit egter dat die hanteringsdimensie van koherensie nie as afsonderlike dimensie 

manifesteer nie. 

6.1.2 Die persoonlikheidsgehardheidsvraelys (PGV) 

Die faktorontledingsresultate van die persoonlikheidsgehardheidsvraelys word 

vervolgens gerapporteer. 

6.1.2.1 Rapportering van data 

In Tabel 6.2 word die enkel- en tweefaktoroplossings van die persoonlikheids

gehardheidsvraelys weergegee. 
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Tabel 6.2 Skuinsfaktor- Enkel- en Tweefaktoroplossing vir die PGV: Blankes 
(N = 732) en Ander (N= 203): Gestandaardiseerde regressie
koeffisiente 

BLANKES ANDER 

Item TF TWEE FAKTORE ENKEL TWEE FAKTORE ENKEL 
F1 F2 Faktor F1 F2 Faktor 

46 u 0,59 0,55 0,41 0,47 

8 v 0,58 0,56 0,42 0,47 

14 v 0,58 0,59 0,36 0,44 

23 v 0,58 0,48 0,53 0,24 

38 v 0,56 0,56 0,20 0,25 

32 v 0,53 0,49 0,30 0,35 

19 K 0,52 '0,53 0,46 0,47 

17 v 0,48 0,56 0,47 0,54 

41 v 0,47 0,44 0,33 0,29 

7 K 0,47 0,47 0,30 0,40 

1 v 0,47 0,35 0,30 0,21 

3 K 0,43 0,37 0,30 0,33 

39 v 0,43 0,46 0,30 0,40 

31 K 0,38 0,38 0,35 0,36 

11 v 0,37 0,46 0,36 0,38 

29 v 0,35 0,42 0,41 0,45 

45 K 0,33 0,39 0,43 0,48 

47 v 0,33 0,40 0,38 0,32 

44 v 0,33 0,35 0,35 0,41 

48 K 0,33 0,34 0,32 0,37 

13 K 0,33 0,39 0,32 0,33 

42 K 0,30 0,34 0,31 0,29 

22 K 0,41 

5 K 

25 K 0,24 0,44 

16 K 0,24 0,36 0,38 0,42 

20 v 0,21 0,41 0,36 

10 K 

34 K 0,21 0,30 0,31 
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BLANKES ANDER 

Item TF TWEE FAKTORE ENKEL TWEE FAKTORE ENKEL 
F1 F2 Faktor F1 F2 Faktor 

35 K 0,20 0,40 0,38 

26 v 0,32 

2 u 0,25 0,31 

28 K 

30 u 0,73 0,34 0,52 0,47 

6 u 0,61 0,31 0,34 0,33 

43 u 0,60 0,40 0,42 0,40 

36 u 0,55 0,33 0,35 0,30 

33 u 0,36 -0,45 

9 u 0,34 0,31 0,34 0,24 

27 u 0,32 

15 u 0,31 0,43 0,33 

50 v 0,30 0,36 0,33 0,32 

40 u 0,26 0,31 0,37 0,32 

18 u 0,24 0,34 0,31 

37 u 
21 u 0,23 -0,50 

12 u 0,25 0,33 0,31 

24 u 

49 u 0,32 

4 K 

TF TEORETIES VERWAGTE FAKTORE 
U Uitdaging 
K kontrole 
V verbondenheid 

In Tabel 6.3 word die Skuinsfaktor- Enkel- en Driefaktoroplossing van die PGV 
gerapporteer. 
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Tabel 6.3 Skuinsfaktor- Enkel- en Driefaktoroplossing vir die PGV: Blankes (N 
= 732) Ander (N =203): Gestandaardiseerde regressiekoeffisiente 

BLANKES ANDER 

Item TF F1 F2 F3 EF F1 F2 F3 EF 

17 v 0,65 0,56 0,44 0,54 

19 K 0,56 0,53 0,31 0,47 

14 v 0,54 0,59 0,48 0,44 

11 v 0,52 0,46 0,42 0,38 

7 K 0,51 0,47 0,41 0,40 

13 K 0,44 0,39 0,29 0,33 

45 K 0,44 0,39 0,43 0,48 

32 v 0,44 0,49 0,48 0,35 

38 v 0,43 0,56 0,26 0,25 

41 v 0,43 0,44 0,25 0,29 

8 v 0,41 0,56 0,46 0,47 

42 K 0,40 0,34 0,39 0,29 

29 v 0,39 0,42 0,52 0,45 

37 u 0,38 0,28 

50 v 0,37 0,36 0,22 0,32 

16 K 0,37 0,36 0,31 0,42 

31 K 0,35 0,38 0,34 0,36 

12 u 0,35 0,25 0,29 0,31 

44 v 0,32 0,35 0,22 0,41 

39 v 0,30 0,46 0,45 0,40 

47 v 0,29 0,40 0,31 0,32 

48 K 0,28 0,34 0,40 0,37 

10 K 

40 u 0,28 0,31 0,24 0,32 

15 u 0,22 0,32 0,33 

18 u 0,24 0,46 0,31 

34 K 0,31 

20 v 0,23 0,32 0,36 
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BLANKES ANDER 

Item TF F1 F2 F3 EF F1 F2 F3 EF 

35 K 0,26 0,34 0,38 

28 K 0,25 

30 u 0,77 0,34 0,45 0,47 

43 u 0,66 0,40 0,36 0,40 

6 u 0,62 0,31 0,31 0,33 

36 u 0,48 0,33 0,29 0,30 

27 u 0,33 0,29 

33 u 0,26 0,51 

9 u 0,26 0,31 0,31 0,24 

49 u 0,51 0,27 

23 v 0,61 0,48 0,48 0,24 

1 v 0,49 0,35 0,37 0,21 

22 K 0,46 0,35 

46 u 0,33 0,38 0,55 0,46 0,47 

2 u 0,37 0,25 0,29 0,31 

25 K 0,37 0,34 

3 K 0,30 0,37 0,35 0,33 

24 u 0,29 0,34 

4 K 0,26 0,32 

5 K 0,26 0,47 

26 v 0,25 0,50 

21 u -0,33 0,51 

TF TEORETIES VERWAGTE FAKTORE 
V Verbondenheid 
K Kontrole 
U Uitdaging 
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6. 1. 2. 2 lnterpretasie van data 

Enkelfaktoroplossing 

Uit die voorafgaande tabelle blyk dit dat daar slegs met die enkelfaktoroplossing 

voldoende ooreenstemming tussen Blankes en Ander gevind kon word, alhoewel die 

driefaktoroplossing meer ooreenstemming as die tweefaktoroplossing tussen die 

groepe getoon het. Uit dit enkelfaktorontleding kan die faktor 'gehardheid' aan die hand 

van items wat hoog daarop laai, ge·identifiseer word. Enkele items met hoe ladings is 

die volgende: 

Item 17: Dit maak nie saak of jy hard werk nie, dit is tog net die base wat in elk geval 

daarby baat. 

Item 19: Dit is die meeste van die tyd maar net nie die moeite werd om hard te 

probeer nie, aangesien dinge in elk geval nooit reg uitwerk nie. 

Item 11: Die meeste mense wat vir 'n bestaan werk, word net deur hulle base 

gemanipuleer. 

Item 14: Dit maak nie saak hoe hard jy werk nie, dit lyk nie of jy ooit werklik jou 

doelwitte bereik nie. 

Die items hierbo het almal te maak met die invloed wat 'n persoon op sy eie lewe kan 

uitoefen en word gesien as gehardheid. 

Tweefaktoroplossing 

Die tweefaktoroplossing het nie faktore opgelewer wat genoegsame ooreenstemming 

in die twee ondersoekgroepe, naamlik Blankes en Ander, getoon het nie. Vir die 

Blankes blyk dit dat daar wel twee faktore ge"identifiseer kan word. Die een faktor kan 

gesien word as uitdaging, terwyl verbondenheid en kontrole saam as tweede faktor 

aanvaar kan word. By die Ander kon slegs 'n enkelfaktor ge"identifiseer word. 
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Driefaktoroplossing 

Die driefaktorontleding by die Blankes toon aan dat positief geskaalde items een faktor 

verteenwoordig, negatief geskaalde items 'n tweede faktor en uitdaging 'n derde faktor. 

Dit is dus waarskynlik dat hierdie faktorpatroon eerder 'n skaaleffek verteenwoordig met 

die uitsondering van uitdaging wat 'n faktor verteenwoordig. Alhoewel daar 'n grater 

mate van ooreenstemming met die driefaktorpatroon tussen die groepe gevind is, is die 

navorser van mening dat daar nie genoegsame empiriese ondersteuning vir 'n twee

of driefaktorstruktuur is nie en 'n enkelfaktoroplossing die mees geskikste vir hierdie 

navorsing sal wees. 

Daar is vervolgens besluit om in hierdie navorsing slegs 'n enkele algemene faktor 

(GEHARD) te skep. Hierdie faktor word geskep deur vir elke respondent 'n gemiddelde 

telling te bereken op die items wat op die faktor laai. Sodoende skaal elke respondent 

se telling weer van 0 tot 4 op die faktorskaal, net soos op die individuele tellings waar 

0 hoe gehardheid verteenwoordig en 4 lae gehardheid. Die items ingesluit by die 

berekening van hierdie faktor is soos volg: 

GEHARD: Items: 17, 14, 11, 7, 13, 45, 32, 38, 41, 8, 42, 29, 12, 44, 39, 48, 10, 30, 

43, 6, 36, 27, 9, 1, en 3. 

Uit bogenoemde blyk dit dus dat slegs 25 van die oorspranklike 50 items by albei 

graepe op dieselfde faktor gelaai het en by albei groepe 'n lading van grater as 0,3 

getoon het. Alhoewel die helfte van die items verwerp is, voldoen die gekose items 

steeds aan die gestelde kriteria en word dit in hierdie navorsing gebruik om die konsep 

persoonlikheidsgehardheid te meet. 

6.1.2.3 lntegrasie met vorige navorsing 

Uit die voorafgaande blyk dit dat persoonlikheidsgehardheid slegs in 'n enkel faktor 

gekristalliseer het. Studies deur Funk en Houston (1987) het ook nie die verwagte 
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faktorpatroon gevind nie, alhoewel die betrokke navorsing nie die nuutste 

meetinstrument gebruik het nie. In die literatuur is daar teenstrydige resultate en 

aanbevelings oor hoe die persoonlikheidgehardheidsvraelys (PGV) se faktore 

gehanteer meet word. Sekere outeurs beveel aan dat gehardheid nie as 'n 

enkelvoudige konstruk gesien meet word nie, aangesien dit nie duidelik is in hoe 'n 

mate die afsonderlike subskale 'n effek op gesondheid uitoefen nie (Carver, 1990; Hull, 

Van Treuren & Virnelli, 1987). Kobasa et al. (1982b) en Wiebe en McCallum (1986) 

beveel aan dat die totaaltelling bereken word en dat daar aanvaar meet word dat 

gehardheid die gevolg is van die interaktiewe effek van die subskale, en dat die 

afsonderlike skale nie bereken meet word nie. 

Die driefaktoroplossing wat in hierdie navorsing onttrek is, mag ook moontlik daarop 

dui dat die PGV neg nie van die effek van negatiewe affektiwiteit ontsnap het nie. Die 

PGV is gekritiseer omdat dit oenskynlik eerder 'n negatiewe attribusiestyl as 

gehardheid meet (Funk & Houston, 1987). Die feit dat die positief geskaalde items 'n 

faktor vorm en negatief geskaalde items 'n tweede faktor, bemoeilik die interpretasie 

van die resultate, veral aangesien die subskaal/faktor 'uitdaging' nie 'n invloed op 

gesondheid uitoefen nie (Hull et al., 1987; Roth et al., 1989). Dit is dus belangrik dat 

die kontrole- en verbondenheidsubskale nie as gevolg van 'n skaaleffek oneffektief en 

oninterpreteerbaar word nie. 

Die lae mate van ooreenstemming tussen die Blankes en Ander mag moontlik 

toegeskryf word aan die fenomenologiese agtergrond van die gehardheidskonsep 

(Kobasa, 1979, 1981 ). Dit wil dus voorkom asof die humanistiese klem op die individu, 

individuele prestasie en fokus op die self nie in die Ander voorkom nie. 

6.1.3 Potensievraelys 

Die faktorontledingsresultate van die potensievraelys word vervolgens bespreek. 
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6. 1. 3. 1 Rapportering van data 

Die resultate van die Skuinsfaktor - Enkelfaktoroplossing vir die potensievraelys word 

in Tabel 6.4 gerapporteer. 

Tabel 6.4 Skuinsfaktor- Enkeloplossing vir die Potensievraelys: Blankes (N = 
732) en Ander (N = 203): Gestandaardiseerde regressiekoeffisiente 

BLANKES ANDER 

Item ENKELFAKTOR ENKEL FAKTOR 

17 0,65 0,45 

2 0,63 0,38 

18 0,59 0,45 

4 0,58 0,48 

16 0,56 0,49 

14 0,55 0,29 

8 0,55 0,34 

1 0,55 0,39 

7 0,54 0,35 

19 0,51 0,47 

6 0,51 0,44 

12 0,48 0,34 

13 0,47 0,36 

15 0,42 0,27 

11 0,41 0,35 

10 0,29 0,39 

9 -0,26 -0,15 

5 -0,40 -0,21 

3 -0,44 -0,01 

6. 1. 3. 2 lnterpretasie van data 

Dit blyk uit Tabel 6.4 hierbo dat daar voldoende ooreenstemming tussen Blankes en 
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Ander gevind kon word. Die faktor 'potensie' kan aan die hand van items wat hoog 

daarop laai, ge'identifiseer word. Enkele items met hoe ladings is die volgende: 

Item 17: Lewensdoelwitte verdwyn eerder as wat dit bereik sal word. 

Item 18: Die lewe is futiel (nie die moeite werd nie). 

Item 4: Ek voel dikwels hulpeloos in die hantering van lewensprobleme. 

Die items hierbo het almal te make met 'n persoonlike belewenis van kragdadigheid/ 

hulpeloosheid in die aanskyn van probleme en daarom die interpretasie dat dit potensie 

verteenwoordig. 

Daar is vervolgens besluit om in hierdie navorsing 'n enkele, algemene faktor 

(POTENS) te skep deur vir elke respondent 'n gemiddelde telling te bereken op die 

items wat op die faktor laai. Sodoende skaal elke respondent se telling weer van 1-6 

op die faktorskaal waar 1 lae potensie verteenwoordig en 6 hoe potensie. Hierdie 

skaling is soos op die individuele tellings. Die items ingesluit by die berekening van die 

faktor is die volgende: 

POTENS: Items: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en 19. 

6.1.3.3 lntegrasie met vorige navorsing 

In hierdie navorsing is daar bevind dat potensie uit 'n enkele faktor bestaan. Geen 

ander gerapporteerde navorsingsbevindinge rakende potensie is beskikbaar nie. Daar 

word dus vir hierdie navorsing aanvaar dat die dimensies van potensie in interaksie 

met mekaar tree om 'n unidimensionele konstruk (Ben-Sira, 1985) daar te stel. 

6.1.4 Selfkontroleskedule (SCS) 

Die faktorontledingsresultate van die selfkontroleskedule (SCS) wat aangeleerde 

vindingrykheid meet, word vervolgens gerapporteer. 
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6. 1.4. 1 Rapportering van data 

Die resultate van die enkel- en tweefaktoroplossing vir die selfkontroleskedule word in 

Tabel 6.5 gerapporteer. 

Tabel 6.5 Skuinsfaktor- Enkel- en Tweefaktoroplossing vir die SCS. Blankes (N 
= 732) en Ander (N = 203): Gestandaardiseerde regressiekoeffisiente 

BLANKES ANDER 

ITEM TWEE FAKTOR ENKEL TWEE FAKTOR ENKEL 

F1 F2 FAKTOR F1 F2 FAKTOR 

5 0,56 0,56 0,26 0,27 

20 0,54 0,46 0,46 0,45 

12 0,53 0,49 0,57 0,56 

13 0,52 0,48 0,26 0,26 

15 0,51 0,52 0,29 0,27 

34 0,50 0,50 0,43 0,43 

31 0,50 0,48 0,19 0,08 

17 0,49 0,53 0,33 0,33 

25 0,49 0,51 0,30 0,30 

32 0,48 0,51 0,45 0,46 

10 0,47 0,48 0,56 0,56 

30 0,47 0,47 0,35 0,35 

36 0,43 0,37 0,23 0,06 

26 0,43 0,37 0,53 0,53 

24 0,42 0,29 0,34 0,33 

7 0,41 0,50 0,47 0,49 

11 0,40 0,36 0,50 0,50 

2 0,40 0,36 0,57 0,56 

33 0,39 0,34 0,60 0,60 

22 0,39 0,48 0,36 0,37 

27 0,39 0,43 0,34 0,34 

23 0,38 0,39 0,11 0,09 
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BLANK ES ANDER 

ITEM TWEE FAKTOR ENKEL TWEE FAKTOR ENKEL 

F1 F2 FAKTOR F1 f 2 FAKTOR 

1 0,38 0,35 0,27 0,25 

28 0,36 0,33 0,31 0,30 

3 0,34 0,30 0,29 0,29 

35 0,66 -0,39 0,53 -0,11 

21 0,60 -0,28 0,46 0,23 

6 0,54 -0,29 0,27 0,10 

19 0,52 -0,26 0,43 -0,02 

4 0,50 -0,26 0,45 -0,02 

18 0,48 -0,38 0,41 -0,15 

9 0,47 -0,34 0,42 -0,06 

29 0,43 -0,38 0,44 -0,06 

14 0,39 -0,13 0,36 0,06 

16 0,39 -0,28 0,47 -0,10 

8 0,24 0,01 0,39 -0,12 

In Tabel 6.6 word die resultate van die driefaktorontleding van SCS ook gerapporteer. 

Tabel 6.6 Skuinsfaktor- Driefaktoroplossing vir die SCS. Blankes (N = 732) en 
Ander (N = 203): Gestandaardiseerde regressiekoeffisiente 

I ITEM 

BLANKES ANDER 

I I F1 I F2 I F3 I F1 I F2 I F3 

5 0,74 0,26 

15 0,61 0,38 

13 0,59 0,48 

25 0,57 0,26 

17 0,56 0,32 

30 0,43 0,29 

31 0,42 0,67 

20 0,41 0,38 
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BLANK ES ANDER 

ITEM F1 F2 F3 F1 F2 F3 

2 0,36 0,56 

24 0,36 0,30 

1 0,36 0,23 

23 0,32 0,56 

3 0,31 0,25 

34 0,55 0,42 

33 0,53 0,62 

32 0,53 0,46 

22 0,49 0,42 

28 0,46 0,31 

11 0,45 0,55 

7 0,43 0,48 

12 0,42 0,62 

26 0,38 0,53 

10 0,35 0,53 

36 0,26 0,40 

27 0,24 0,38 

35 0,67 0,56 

21 0,60 0,50 

6 0,53 0,34 

19 0,51 0,45 

4 0,49 0,46 

18 0,48 0,35 

9 0,46 0,39 

29 0,43 0,35 

14 0,38 0,40 

16 0,37 0,51 

8 0,24 0,37 
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6. 1. 4. 2 lnterpretasie van data 

Dit blyk uit Tabelle 6.5 en 6.6 hierbo dat vir sowel die een- as twee- en 

driefaktoroplossings voldoende ooreenstemming tussen Blankes en Ander gevind kon 

word. 

Enkelfaktoroplossing 

Uit die enkelfaktoroplossing kan die faktor selfkontrole (SCS) ge·identifiseer word aan 

die hand van items wat hoog daarop laai. Enkele items met hoe ladings is die 

volgende: 

Item 10: Wanneer ek agterkom dat ek met moeite op my leeswerk kan konsentreer, 

soek ek na maniere om my konsentrasie te verbeter. 

Item 12: Wanneer ek probeer om van 'n slegte gewoonte ontslae te raak, probeer ek 

eers die faktore identifiseer wat hierdie slegte gewoonte in stand hou. 

Item 34: Wanneer ek dit moeilik vind om op 'n sekere taak te konsentreer, verdeel ek 

dit in 'n aantal kleiner segmente. 

Die voorafgaande items het almal te make met die toepassing van kognisies ten einde 

selfkontrole toe te pas en daarom die interpretasie dat dit selfkontrole verteenwoordig. 

Tweefaktoroplossing 

Die tweefaktoroplossing het ook faktore opgelewer met moontlike teoretiese inhoud wat 

in die twee ondersoekgroepe vergelykbaar is. Hierdie faktore met enkele items wat 

hoog laai, is kontrole deur gedrag en 'n onvermoe om emosies en gedrag te beheer.: 

Faktor 1: Kontrole deur gedrag 

Die volgende items het hoog op Faktor 1 gelaai: 
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Item 20: Wanneer ek dit moeilik vind om rustig te raak en 'n sekere taak te verrig, 

soek ek na maniere om myself rustig te maak. 

Item 12: Wanneer ek probeer om van 'n slegte gewoonte ontslae te raak, probeer ek 

eers die faktore identifiseer wat hierdie slegte gewoonte in stand hou. 

Item 32: Wanneer ek 'n pyn kry, probeer ek my gedagtes daarvan aflei. 

Dit is duidelik dat al bogenoemde items te doen het met hoe die individu interne 

emosies deur probleemoplossende gedrag beheer en daarom die interpretasie dat dit 

kontrole deur gedrag verteenwoordig. 

Faktor 2: Onvermoe om emosies en gedrag te beheer 

Die volgende items het hoog op Faktor 2 gelaai: 

Item 35: Ek kan dikwels nie ontslae raak van onaangename gedagtes nie. 

Item 21: Alhoewel dit my sleg laat voel, kan ek nie help om aan allerhande moontlike 

katastrofes wat in die toekoms mag plaasvind, te dink nie. 

Item 19: Ek het hulp nodig om van sekere van my slegte gewoontes ontslae te raak. 

Item 4: Ek vind dit dikwels moeilik om my gevoelens van senuagtigheid en spanning 

sander hulp van buite te oorkom. 

Uit bogenoemde blyk dit dat al hierdie items te make het met 'n onvermoe om interne 

emosionele reaksies te beheer. Dit is ook interessant om daarop te let dat dit telkens 

nie aan hanteringsgedrag gekoppel word nie. Vol gens Rosenbaum ( 1980b) meet die 

vraelys gedrag in die volgende areas: 

• Gebruik van kognisies en selfinstruksie om emosionele en fisiologiese 

reaksies te hanteer 

• Toepassing van probleemoplossingstrategie (bv. beplanning, definiering van 

probleme, evaluering van alternatiewe en antisipasie van gevolge) 

• Vermoe om behoeftebevrediging uit te stet 
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• Algemene vertroue in selfdoeltreffendheid. 

Die tweefaktoroplossing onderskei slegs tussen die persoon se mening rakende die 

vermoe om interne reaksies te kan reguleer (Faktor 2) en die gedrag wat die persoon 

in staat te stel om probleme aan te spreek (Faktor 1 ). Dit is derhalwe interessant om 

ook na die resultate van die driefaktoroplossing te kyk. 

Driefaktoroplossing 

Die driefaktoroplossing het drie faktore opgelewer met moontlike teoretiese inhoud wat 

in die twee ondersoekgroepe vergelykbaar is. Hierdie drie faktore met enkele items wat 

hoog laai, is kontrole oor negatiewe emosie deur gedrag, kontrole oor eksterne eise 

deur middel van probleemoplossingsvaardighede en 'n gebrek aan kontrole. 

Faktor 1: Kontrole oor negatiewe emosie deur gedrag 

Die volgende items het hoog op Faktor 1 gelaai: 

Item 5: Wanneer ek bedruk voel, probeer ek aan aangename gebeure dink. 

Item 15: Wanneer ek bedruk is, probeer ek blymoedig optree ten einde my bui te 

verander. 

Item 13: Wanneer 'n onaangename gedagte my kwel, probeer ek aan iets 

aangenaams dink. 

Item 25: Om slegte gevoelens wat met mislukking gepaard gaan, te oorkom, se ek 

gewoonlik vir myself dat die mislukking nie so katastrofies is nie en dat ek 

iets daaromtrent kan doen. 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat al hierdie items te doen het met die beheer van 

negatiewe emosie deur spesifieke optredes en daarom die interpretasie dat dit kontrole 

oar negatiewe emosie deur gedrag, verteenwoordig. 
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Faktor 2: Kontrole oor eksterne eise deur middel van probleemoplossings

vaardighede 

Die volgende items het hoog op Faktor 2 gelaai: 

Item 34: Wanneer ek dit moeilik vind om op 'n sekere taak te konsentreer, verdeel ek 

dit in 'n aantal kleiner segmente. 

Item 33: Wanneer ek 'n tekort aan geld het, besluit ek om al my uitgawes neer te skryf 

om sodoende beter te beplan vir die toekoms. 

Item 32: Wanneer ek heelwat het om te doen, beplan ek gewoonlik my werk. 

Item 22: Ek verkies om 'n taak wat ek moet doen eers af te handel en dan te begin 

met dinge waarvan ek werklik hou. 

Uit bogenoemde blyk dit dat hierdie items almal te doen het met die oplossing van 

eksterne eise/probleme deur middel van probleemoplossingsvaardighede/uitstel van 

behoeftebevrediging en daarom die interpretasie dat dit kontrole oor eksterne eise deur 

probleemoplossing verteenwoordig. 

Faktor 3: Gebrek aan kontrole 

Die volgende items het hoog op Faktor 3 gelaai: 

Item 35: Ek kan dikwels nie ontslae raak van onaangename gedagtes wat my kwel 

nie. 

Item 21: Alhoewel dit my sleg laat voel, kan ek nie help om aan allerhande moontlike 

katastrofes wat in die toekoms mag plaasvind, te dink nie. 

Item 6: Ek kan dit nie help om aan foute wat ek in die verlede gemaak het, te dink 

nie. 

Item 4: Ek vind dit dikwels moeilik om my gevoelens van senuagtigheid en spanning 

sonder hulp van buite te oorkom. 
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Al hierdie items stem ooreen met Faktor 2 van die tweefaktoroplossing en het te doen 

met die individu se gevoel van onvermoe om interne emosie te beheer. Vandaar die 

interpretasie dat hierdie faktor gebrek aan kontrole oor emosionele reaksies 

verteenwoordig. 

Die onderskeid tussen kontrole oor eie emosies en kontrole oor eksterne eise is van 

belang in die studie van reaksies tydens stres en daarom is besluit om in hierdie 

navorsing 'n enkele algemene faktor (SCS) te skep, asook drie faktore, naamlik 'n 

Faktor 1 (KEMOS), 'n Faktor 2 (KEKSTERN) en 'n Faktor 3 (GEBREK). Hierdie faktore 

word geskep deur vir elke respondent 'n gemiddelde telling te bereken op die items wat 

op die faktor laai. Sodoende skaal elke respondent se telling weer van -3 tot +3 op die 

faktorskale, net soos op die individuele tellings waar -3 lae selfkontrole verteenwoordig 

en +3 hoe selfkontrole. Die items ingesluit by die berekening van hierdie faktore was 

die volgende: 

SCS: Items: 5, 20, 12, 13, 15, 34, 17, 25, 32, 10, 30, 26, 24, 7, 11, 2, 33, 22, 27, 

1, 28 en 30. 

F aktor 1 (KEMOS) 

Items: 5, 15, 13, 25, 17, 31, 23 en 3. 

Faktor 2 (KEKSTERN) 

Items: 34, 33, 32, 22, 28, 11, 7, 12, 26, 10 en 27. 

Faktor 3 (GEBREK) 

Items: 35, 21, 6, 19, 4, 18, 9, 29, 14, 16 en 8. 

6.1.4.3 lntegrasie met vorige navorsing 

In die literatuur blyk dit dat daar nie met faktorontledings bewys kan word dat items 

rondom Rosenbaum se temas saamhang nie. Redden et al. (1983) het ses faktore 
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bevind, terwyl navorsing deur Gruber en Wildman (1987) drie faktore, naamlik 

probleemgesentreerde hantering, luimkontrole, en eksterniteit (teenoorgestelde van 

doeltreffendheid) identifiseer. In 'n Suid-Afrikaanse studie deur Edward en Riordan 

( 1994) word twaalf faktore vir die Blankes ge"identifiseer en veertien faktore vir die 

Swartes. Daar word van die standpunt uitgegaan dat die selfkontroleskedule nie aan 

die psigometriese vereistes vir die Swartes voldoen nie en dat aangeleerde 

vindingrykheid moontlik op 'n unieke wyse by die Swartes manifesteer. In teenstelling 

hiermee word genoegsame ooreenstemming in hierdie navorsing bevind in terme van 

die manifestasie van aangeleerde vindingrykheid soos gemeet deur die SCS. Hierdie 

navorsing bevind dus in wese dieselfde faktorpatroon as die studie deur Gruber en 

Wildman (1987). 

6.1.5 Lokus-van-kontrole-vraelys 

Die faktorontledingsresultate vir die lokus-van-kontrole-vraelys word vervolgens 

gerapporteer. 

6. 1. 5. 1 Rapportering van data 

Tabel 6. 7 toon die resultate aan van die 1-faktorontleding van die lokus-van-kontrole

vraelys. 

Tabel 6. 7 Skuinsfaktor- Enkelfaktoroplossing vir die Lokus-van-kontrole
vraelys: Blankes (N = 732) en Ander (N = 203): Gestandaardiseerde 
regressiekoeffisiente 

BLANKES ANDER 

ITEM FAKTOR 1 FAKTOR 1 

1 0,01 -0,06 

2 0,31 0,39 

3 -0, 11 -0,22 

4 -0,29 -0,35 

5 -0,28 -0,06 
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I 
BLANKES ANDER 

I ITEM I FAKTOR 1 I FAKTOR 1 

6 0,29 0,34 

7 0,19 0,38 

8 0,16 0,16 

9 0,49 0,21 

10 -0,31 -0,23 

11 -0,52 -0,36 

12 -0,37 -0,28 

13 -0,48 -0,48 

14 0,19 0,28 

15 -0,41 -0,34 

16 0,33 0,40 

17 0,47 0,49 

18 0,55 0,38 

19 -0,09 -0,16 

20 0,11 0,22 

21 0,24 0,25 

22 -0,41 -0,37 

23 0,30 0,17 

24 -0,04 0,02 

25 0,55 0,35 

26 -0,28 -0,33 

27 0,21 0,13 

28 -0,45 -0,32 

29 0,34 0,29 

6.1.5.2 lnterpretasie van data 

Dit blyk uit Tabel 6. 7 dat daar genoegsame ooreenstemming gevind kon word tussen 

die Blankes en Ander. Uit die enkelfaktor kan die faktor 'lokus van kontrole' aan die 

hand van items wat hoog daarop laai, ge"identifiseer word. Enkele items met hoe 
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ladings is die volgende: 

Item 2: Talle van die ongelukkige dinge wat mense beleef, is deels toe te skryf aan 

slegte geluk/Mense se ongeluk word veroorsaak deur die foute wat hulle 

begaan. 

Item 15: In my geval het die verkryging van dit wat ek wil he, weinig of niks met geluk 

te make nie/Ons kan dikwels maar net sowel besluit wat om te doen deur 'n 

muntstuk op te skiet. 

Item 16: Wie die baas word, hang dikwels af van watter persoon gelukkig genoeg was 

om eerste op die regte plek te wees/Om mense so ver te kry om reg op te 

tree, hang van vermoe af; geluk het weinig of niks daarmee te doen nie. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat hierdie items almal te make het met 'n individu se 

lokus van kontrole en daarom die interpretasie dat hierdie faktor lokus van kontrole 

verteenwoordig. 

Daar is besluit om in hierdie navorsing 'n enkele algemene faktor (LOKUS) te skep. 

Die volgende items is by die berekening van die faktor ingesluit. 

LOKUS: Items: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 26, 28, en 29. 

6.1.5.3 lntegrasie met vorige navorsing 

Die berekening van 'n enkele faktor in hierdie navorsing is in pas met die teorie soos 

deur Rotter (1966) gekonseptualiseer. Na aanleiding van die vraag of lokus van 

kontrole een- of multidimensioneel is, word veronderstel dat die konstruk 'lokus van 

kontrole' 'n bree konstruk is waar die houding van respondente rakende geluk, noodlot 

en kontrole deur ander persone ook 'n rol kan speel (Rotter, 1975). 
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6.1.6 Selfdoeltreffendheidsvraelys 

Die resultate van die faktorontleding van die selfdoeltreffendheidsvraelys word 

vervolgens gerapporteer. 

6. 1. 6. 1 Rapportering van data 

In Tabel 6.8 word die resultate van die 1- en 2-faktorontleding van die self

doeltreffendheidskaal gerapporteer. 

Tabel 6.8 Skuinsfaktor- Enkel- en Tweefaktoroplossing vir die 
Selfdoeltreffendheidsvraelys: Blankes (N = 732) en Ander (N = 203): 
Gestandaardiseerde regressiekoeffisiente 

BLANK ES ANDER 

ITEM TWEE FAKTORE ENKEL TWEE FAKTORE ENKEL 
F1 F2 Faktor F1 F2 Faktor 

15 0,76 0,65 0,56 0,59 

14 0,72 0,63 0,42 0,47 

4 0,69 0,59 0,50 0,50 

21 0,66 0,70 0,72 0,67 

8 0,66 0,71 0,59 0,61 

20 0,66 0,66 0,69 0,65 

3 0,63 0,65 0,67 0,67 

19 0,62 0,69 0,44 0,46 

18 0,60 0,53 0,53 0,54 

7 0,53 0,43 0,54 0,53 

17 0,47 0,46 0,65 0,64 

6 0,46 0,60 0,61 0,61 

27 0,42 0,45 0,36 0,36 

5 0,41 0,65 0,61 0,60 

13 0,39 0,36 0,17 0,03 

24 0,37 0,52 0,52 0,54 

16 0,32 0,27 0,41 0,42 
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BLANK ES ANDER 

ITEM TWEE FAKTORE ENKEL TWEE FAKTORE ENKEL 
F1 F2 Faktor F1 F2 Faktor 

23 0,24 0,20 0,46 0,45 

12 0,65 -0,46 0,49 -0,39 

11 0,61 -0,41 0,32 -0,35 

10 0,57 -0,33 0,43 -0,09 

9 0,42 -0,35 0,40 -0,08 

2 0,40 -0,35 0,43 -0,19 

25 0,38 -0,10 0,39 -0,01 

26 0,36 -0,19 0,23 0,07 

1 0,31 -0, 11 0,25 0,24 

22 0,27 -0,42 0,38 0,13 

6. 1. 6. 2 lnterpretasie van data 

Dit blyk uit Tabel 6.8 hierbo dat vir sowel die enkelfaktoroplossing as tweefaktor

oplossings, voldoende ooreenstemming tussen Blankes en Ander gevind kon word. Die 

enkelfaktoroplossing sal eerste bespreek word. 

Enkelfaktoroplossing 

Uit die enkelfaktor kan die faktor 'selfdoeltreffendheid' aan die hand van items wat hoog 

daarop laai, ge'identifiseer word. Enkele items met hoe ladings is die volgende: 

Item 15: Niks is onmoontlik as ek regtig vasberade is nie. 

Item 14: As ek vasberade is, kan ek amper enigiets regkry. 

Item 4: As ek eers vas besluit het om iets te doen, kan amper niks my keer nie. 

Item 21: Wanneer ek sukkel om te kry wat ek wil he, probeer ek net harder. 

Die items hierbo het almal te doen met 'n innerlike vertroue in doeltreffendheid in die 

leefwereld en daarom die interpretasie dat dit selfdoeltreffendheid verteenwoordig. 
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Tweefaktoroplossing 

Die tweefaktoroplossing het ook faktore opgelewer wat vergelykbaar is, maar by nadere 

beskouing blyk dit dat Faktor 1 uit positief geskaalde items bestaan, terwyl Faktor 2 uit 

negatief geskaalde items bestaan. Die identifisering van 2 faktore is dus nie ware 

faktore nie, maar 'n skaaleffek. 

Daar is vervolgens besluit om in hierdie navorsing 'n enkele faktor (DOEL) te skep deur 

vir elke respondent 'n gemiddelde telling te bereken op die items wat op die faktor laai. 

Sodoende skaal elke respondent se telling weer van 1 tot 7 op die faktorskale net soos 

op die individuele tellings waar 'n telling van 1 lae selfdoeltreffendheid verteenwoordig 

en 'n telling van 7 hoe selfdoeltreffendheid. Die items ingesluit by die berekening van 

hierdie faktor is soos volg: 

DOEL: Items: 15, 14, 4, 21, 8, 20, 3, 19, 18, 7, 17, 6, 27, 5, 24, 16, 23, 12 en 11. 

6. 1. 6. 3 lntegrasie met vorige navorsing 

Waar geen navorsingsresultate met die selfdoeltreffendheidskaal gerapporteer is nie, 

word hier dus slegs gerapporteer dat faktorontleding aangetoon het dat self

doeltreffendheid uit 'n enkele faktor bestaan. Die resultaat dat 'n tweefaktoroplossing 

'n skaaleffek verteenwoordig, herinner aan kritiek teen ander meetinstrumente binne 

die salutogeniese paradigma waar, aangetoon is dat 'n negatiewe meting moontlik kan 

dui op negatiewe affektiwiteit eerder as die invloed van die persoonlikheidskenmerk 

onder bespreking (Funk, 1992). 

BESPREKING 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die teoreties verwagte faktore nie noodwendig in 

hierdie navorsing te voorskyn getree het nie. Dit mag moontlik toegeskryf word aan die 

feit dat daar nie voldoende ooreenstemming tussen die Blankes en Ander bevind is nie, 

wat daarop kan dui dat die ontwikkeling en manifestasie van salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke in 'n mate kultuurgebonde mag wees. Dit is in pas met 
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Antonovsky (1979) se argument dat die samelewingsverband bepalend vir die 

ontwikkeling van salutogenese in die algemeen en koherensiebelewing spesifiek is. Die 

feit dat die verwagte faktore nie by al die meetinstrumente bevind is nie, mag moontlik 

die gevolg wees van konseptualisering van konstrukte wat interafhanklik is en nie 

geskei kan word nie. By al die meetinstrumente is bevind dat die onderliggende 

konstruk wel uit die items afgelei kon word, maar nie noodwendig die fynere 

konseptualisering van die verskillende dimensies nie. Verder navorsing behoort dus 

gedoen te word ten einde die konstrukgeldigheid van die salutogeniese konstrukte uit 

te klaar. 

Met bogenoemde is Stap 1 van die statistiese metode asook die eerste doelstelling van 

die empiriese ondersoek, naamlik om die dimensionaliteit van die meetinstrumente te 

bepaal, afgehandel. 

6.2 BETROUBAARHEID VAN VRAEL YSTE 

Die faktorontledingsresultate hierbo was veral behulpsaam met die bepaling van die 

konstrukgeldigheid van die vraelyste en dus die afleiding van saamgestelde skale 

(faktore of subfaktore) wat verder as veranderlikes in hierdie ondersoek gebruik is. 

Vervolgens is die betroubaarheid van elkeen van hierdie skale bereken deur die 

Cronbach Alpha-koeffisiente van die onderskeie toetse en afgeleide subskale te 

bereken. 

6.2.1 Rapportering van data 

Die Alpha-waardes van die onderskeie meetinstrumente word in Tabel 6.9 weergegee. 
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Tabel 6.9 Cronbach Alpha-koeffisiente 

Meetinstrument Cronbach Alpha-koeffisient 

BLANK ES ANDER 

Koherensiebelewing 0,88 0,83 

Verstaan 0,82 0,79 

Beteken 0,82 0,77 

Persoonlikheidsgehardheid 0,82 0,78 

Potensie 0,85 0,74 

scs 0,86 0,81 

Kenios 0,77 0,64 

Kekstern 0,78 0,77 

Gebrek 0,75 0,71 

Lokus van kontrole 0,76 0,69 

Doeltreffendheid 0,87 0,86 

6.2.2 lnterpretasie van data 

Uit Tabel 6.9 kan die volgende afleidings gemaak word: 

• Die interne konsekwentheid (betroubaarheid) van die skale is deurgaans 

hoer vir die Blankes as vir die Ander. 

• Die betroubaarheid van die skale is aanvaarbaar hoog (bokant 0,75) met die 

moontlike uitsondering van die KEMOS-subskaal van die SCS en lokus van 

kontrole wat die Ander betref. 

BESPREKING 

Uit bogenoemde blyk dit dat al die skale vir die Blankes oor aanvaarbare vlakke van 

betroubaarheid beskik het. Die feit dat die betroubaarheid vir die Ander laer is, dien 

vermeld te word. Dit is dus belangrik vir verder navorsing rakende salutogenese dat die 

toepaslikheid van meetinstrumente vir ander kultuurgroepe die eiesoortige aard van 

salutogenese in ag sal neem. Hiermee is Stap 2 van die statistiese verwerking van data 
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afgehandel, en die tweede empiriese doelstelling is bereik. 

6.3 VERBAND TUSSEN SALUTOGENIESE KONSTRUKTE 

Met die derde empiriese doelstelling (vgl. 1.3.2) is beoog om die verband tussen 

bestaande meetintstrumente wat aspekte van salutogenese by die verskillende 

bevolkingsgroepe weergee, te bepaal, ten einde 'n algemene konstruk 'salutogenese' 

te identifiseer. 

Die Pearson-produkmomentkorrelasies soos verkry tussen die konstrukte sal 

vervolgens apart vir die Blankes en Ander bespreek word. 

6.3.1. Pearson-produkmomentkorrelasies vir die Blankes 

Die Pearson-produkmomentkorrelasies tussen die konstrukte vir die Blankes sal 

vervolgens bespreek word. 

6. 3. 1. 1 Rapportering van data 

label 6.10 toon die Pearson-produkmomentkorrelasies tussen die ge'identifiseerde 

faktore aan. 
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Tabel 6.10 Pearson-produkmomentkorrelasies tussen faktorskale (toetse en 
subtoetse). Blankes (N = 732) 

KOHEREHS BETEKENIS VERSTAAN PGV POTENS scs KEMOS KEKSTERN GEBREK LVK OOELT 

KOHERENS 1,0 

BETEKENIS 0,83 1,0 

VERSTAAN 0,84 0,45 1,0 

PGV 0,52 0,53 0,33 1,0 

PO TENS 0,66 0,63 0,49 0,57 1,0 

scs 0,45 0,43 0,35 0,19 0,35 1,0 

KEMOS 0,38 0,38 0,25 0,21 0,27 0,75 1,0 

KEKS TERN 0,37 0,33 0,33 0,12 0,28 0,87 0,46 1,0 

GEBREK 0,57 0,45 0,50 0,39 0,51 0,30 0,26 0,29 1,0 

LVK 0,53 0,45 0,46 0,41 0,64 0,35 0,24 0,33 0,36 1,0 

DOELT 0,53 0,55 0,37 0,32 0,32 0,48 0,42 0,40 0,42 0,37 1,0 

Nota: Al hierdie korrelasies is beduidend op die 1 %-peil. 

6.3.1.2 lnterpretasie van data 

Uit die korrelasiematriks blyk dit dat al die vraelyste op die 1 %-beduidendheidspeil met 

die ander vraelyste gekorreleer het. Die korrelasiekoeffisiente sal vervolgens meer 

breedvoerig bespreek word. 

i) Koherensiebelewing en ander konstrukte 

Koherensiebelewing en persoonlikheidsgehardheid 

Antonovsky (1987) is van mening dat koherensiebelewing slegs gedeeltelike ooreen

stemming toon met die komponente van gehardheid. In hierdie navorsing kon die drie 

faktore van persoonlikheidsgehardheid nie gevind word nie en slegs twee van die drie 

faktore van koherensiebelewing. Dit blyk uit die korrelasiematriks dat daar 'n korrelasie 

van 0,52 tussen koherensiebelewing en persoonlikheidsgehardheid bevind is. Die 

subskale van koherensiebelewing, naamlik betekenisvolheid en verstaanbaarheid toon 

korrelasies met gehardheid van 0,53 en 0,33 respektiewelik. Die korrelasiekoeffisient 
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van 0,52 stem ooreen met die korrelasie van 0,50 wat deur Williams (1990) 

gerapporteer is. Kravetz et al. (1993) rapporteer die volgende korrelasiekoeffisiente 

tussen die koherensiebelewingvraelys en die subskale van PGV: Koherensie en 

verbondenheid (r = 0,48); koherensie en uitdaging (r = 0,31) en koherensie en kontrole 

(r = 0,45). Dit wil dus voorkom asof die betekenisvolheid-subskaal van koherensie

belewing die meeste ooreenstemming toon met die konstruk 'persoonlikheids

gehardheid'. 

Die korrelasie van 0,52 tussen koherensiebelewing en gehardheid bevestig die 

teoretiese ooreenstemming soos deur Antonovsky ( 1987) bespreek, maar aangesien 

die verwagte faktorstruktuur nie vir een van die meetinstrumente bevind kon word nie, 

kan dit nie verklaar en in detail vergelyk word nie. 

Koherensiebelewing en potensie 

Die konstruk 'potensie' (Ben-Sira, 1985) toon 'n groot mate van teoretiese ooreen

stemming met die konstruk 'koherensiebelewing' (Antonovsky, 1979, 1987). Die 

korrelasie van 0,66 is 'n bevestiging van die ooreenstemming tussen die konstrukte. 

Hierdie ooreenstemming is ook gevind tussen die subskale van koherensiebelewing 

en potensie waar betekenisvolheid 'n korrelasie van 0,63 en verstaanbaarheid 'n 

korrelasie van 0,49 met potensie toon. Dit wil se daar is 'n hoe mate van 

ooreenstemming tussen koherensiebelewing en potensie. 

Koherensiebelewing en aangeleerde vindingrykheid 

Daar is ook 'n korrelasie van 0,45 tussen koherensiebelewing en aangeleerde 

vindingrykheid bevind. Konseptueel word aangeleerde vindingrykheid op die 

behaviourisme gegrond en geoperasionaliseer, en dit fokus sterk op sekere gedrag. 

Die hoe korrelasie mag moontlik aanduidend wees van ooreenstemming tussen die 

globale orientasie van koherensie en die uitlewing daarvan op gedragsvlak. 

Antonovsky (1987) gaan van die standpunt uit dat alhoewel die twee konstrukte op die 
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oog af baie verskil, dit wel ooreen mag stem, aangesien koherensiebelewing 'n 

waardesisteem is en aangeleerde vindingrykheid gedrag verteenwoordig wat uiteraard 

op 'n stel waardes gevestig is. Hierdie navorsing ondersteun dus die verband tussen 

koherensiebelewing en selfkontrole. 

Dit is interessant om daarop te let dat die gedragskomponente van aangeleerde 

vindingrykheid socs gereflekteer in die subfaktore 'kontrole oor emosies' (KEMOS) en 

'kontrole oor eksterne eise' (KEKSTERN) laer korreleer met koherensiebelewing as 'n 

geheel en ook die subskale 'verstaanbaarheid' en 'betekenisvolheid'. Dit mag moontlik 

daarop dui dat die korrelasie van 0,45 die gevolg is van die ooreenstemming tussen 

die subskaal 'gebrek aan kontrole oor emosies' (GEBREK) en 'koherensiebelewing'. 

Hierdie bevinding is van belang vir die faktorstruktuur van selfkontrole waar die items 

wat op die GEBREK-faktor laai, groot ooreenstemming met koherensiebelewing toon, 

maar nie met die ander faktore nie. 

Koherensiebelewing en lokus van kontrole 

Antonovsky (1979; 1987) stel dit duidelik dat daar 'n groot konseptuele verskil tussen 

koherensiebelewing en lokus van kontrole is, aangesien koherensiebelewing 

hulpbronne ender eksterne beheer ook van waarde ag. Die korrelasie van 0,53 tussen 

koherensiebelewing en lokus van kontrole is dus groter as wat teoreties verwag is en 

mag moontlik daarop dui dat die persepsie dat hulpbronne wel beskikbaar is, 

belangriker is as die feit dat dit intern of ekstern gesetel is. Hierdie korrelasie is hoer 

as die 0,385 wat deur Antonovsky (1987) gerapporteer word en die 0,44 deur Dahlin 

et al. (1990). 

Koherensiebelewing en selfdoeltreffendheid 

Koherensiebelewing toon ook 'n korrelasie van 0,53 met die selfdoeltreffendheids

vraelys. Hierdie is 'n interessante korrelasie, aangesien selfdoeltreffendheid nie primer 

uit die salutogenese konseptualiseer word nie, maar dit steeds te make het met die 
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individu se belewenis van kragdadigheid in die eie leefwereld. Antonovsky (1987) is 

van mening dat die komponente van koherensiebelewing wel teoreties ooreenstemming 

toon met Bandura (1977) se konstruk 'selfdoeltreffendheid' waar selfdoeltreffendheid 

afhanklik van drie kondisies is, te wete die geloof dat 'n bepaalde uitkoms belangrik is 

(betekenisvolheid); dat die uitvoering van sekere gedrag tot die uitkoms bydra 

(verstaanbaarheid) en dat die gedrag suksesvol uitgevoer kan word (hantering). 

Aangesien die verwagte faktorstruktuur van koherensiebelewing nie bevind is nie, kan 

hierdie hipotese nie gestaaf word nie. Dit is nie duidelik wat die rigting van die verband 

tussen die twee konstrukte mag wees nie. Daar kan dus gevra word: beskik 'n persoon 

eers oor 'n hoe mate van koherensie en daarom beleef hy/sy die self as doeltreffend 

of is daar 'n onderliggende vertroue in selfdoeltreffendheid wat bydra tot koherensie

belewing? 

Uit bogenoemde blyk dit dat koherensiebelewing nie alleen beduidend met al die ander 

salutogeniese konstrukte gekorreleer het nie, maar dat dit deurgaans hoe korrelasies 

opgelewer het - hoer as wat die ander konstrukte met mekaar gekorreleer het. Hierdie 

hoe korrelasies is nie alleen vir koherensiebelewing as 'n enkele konstruk bevind nie, 

maar ook vir die twee faktore, naamlik verstaanbaarheid en betekenisvolheid. Dit wil 

dus voorkom asof koherensiebelewing wel die onderliggende aannames of filosofie of 

predisposisie verteenwoordig wat as metateoretiese vooronderstellings by die ander 

konstrukte dien. 

Hierdie hoe korrelasies tussen koherensiebelewing en die ander salutogeniese 

konstrukte dui ook daarop dat die konseptualisering van koherensiebelewing die 

konstruk 'salutogenese' moontlik goed verteenwoordig. Die individu sien dus die 

leefwereld as verstaanbaar, betekenisvol en hanteerbaar. Dit blyk dat die persoon oor 

'n algemene positiewe ingesteldheid beskik wanneer eise gehanteer moet word. 
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ii) Persoonlikheidsgehardheid en ander konstrukte 

Persoonlikheidsgehardheid en koherensiebelewing 

Die korrelasie tussen gehardheid en koherensiebelewing is reeds bespreek. 

Persoonlikheidsgehardheid en potensie 

Waar gehardheid op die eksistensiele sielkunde gegrond is en potensie suiwer op die 

salutogenese, is dit interessant om daarop te let dat 'n korrelasiekoeffisient van 0,57 

bevind is. Dit wil dus voorkom asof daar 'n redelike mate van ooreenstemming tussen 

die twee konstrukte is. Waar potensie 'n korrelasiekoeffisient van 0,66 met koherensie 

verkry het, wil dit voorkom asof die konstruk 'potensie' die konseptualisering van beide 

koherensiebelewing en gehardheid ondervang. 

Persoonlikheidsgehardheid en aangeleerde vindingrykheid 

Persoonlikheidsgehardheid korreleer laer met aangeleerde vindingrykheid as wat 

koherensiebelewing daarmee gekorreleer het. Dit wil dus voorkom asof aangeleerde 

vindingrykheid as gedragsaanduider meer met die konstruk 'koherensiebelewing' 

ooreenstem en dat dit moontlik nie gesien kan word as die individuele 

operasionalisering van die persoonlikheidskenmerk 'gehardheid' nie. Hierdie laer 

korrelasie word tussen gehardheid en SCS ( selfkontrole) in die geheel gevind, maar 

ook tussen die subskale. Waar die subskaal, GEBREK, 'n korrelasie van 0,57 met 

koherensiebelewing getoon het, word 'n korrelasiekoeffisient van 0,39 tussen 

gehardheid en GEBREK bevind. Dit wil dus voorkom asof die konstruk 

'persoonlikheidsgehardheid' se vooronderstellings nie in so 'n groat mate ooreenstem 

met die basiese aannames van aangeleerde vindingrykheid soos deur Rosenbaum 

(1980b) gekonseptualiseer nie. Dit mag moontlik toegeskryf word aan die feit dat 

persoonlikheidsgehardheid uit die fenomenologiese sielkunde beskryf word, terwyl 

aangeleerde vindingrykheid op die behaviourisme gegrond word (Kobasa et al., 1979; 
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Rosenbaum, 1983). 

Persoonlikheidsgehardheid en lokus van kontrole 

Die aanvanklike konseptualisering en operasionalisering van persoonlikheids

gehardheid het as onderafdeling die konstruk 'lokus van kontrole' ingesluit (Kobasa, 

1979). Daar is daarom verwag dat lokus van kontrole hoog met die konstruk 

'gehardheid' sou korreleer. Die korrelasie tussen die twee skale is egter 0,41, wat laer 

is as die korrelasie tussen koherensiebelewing en lokus van kontrole. Hierdie bevinding 

kan moontlik toegeskryf word aan die verskil in meting van lokus van kontrole in die 

oorspronklike skaal en soos dit in die persoonlikheidsgehardheidsvraelys gemeet word. 

Dit kan moontlik oak toegeskryf word aan die feit dat die verwagte faktorstruktuur nie 

in hierdie navorsing te voorskyn getree het nie en vyftig persent van die items van die 

PGV verwerp is, nadat genoegsame ooreenstemming nie tussen die Blankes en Ander 

verkry is nie. 

Persoonlikheidsgehardheid en selfdoeltreffendheid 

Daar is eweneens oak 'n laer korrelasie van 0,32 tussen persoonlikheidsgehardheid 

en selfdoeltreffendheid bevind. Dit wil dus weereens voorkom asof die individuele 

belewing van selfdoeltreffendheid nie op dieselfde persoonlikheidskenmerk van 

gehardheid gefokus is nie en moontlik op verskillende vooropgestelde 

veronderstellings berus. 

Persoonlikheidsgehardheid (PGV) soos in hierdie navorsing gemeet, het beduidende 

korrelasies met al die ander konstrukte verkry, maar die korrelasies was deurgaans laer 

as die korrelasies wat tussen koherensiebelewing en ander konstrukte verkry is. Dit wil 

dus voorkom asof persoonlikheidsgehardheid moontlik 'n ander dimensie of stel 

onderliggende aannames as die ander konstrukte verteenwoordig. Die navorser is van 

mening dat die geskiedenis rakende die meting van gehardheid moontlik hiermee 

verband hou. 
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iii) Potensie en ander konstrukte 

Potensie en koherensiebelewing 

Die hoe korrelasie tussen potensie en koherensiebelewing is reeds bespreek. 

Potensie en persoonlikheidsgehardheid 

Die korrelasie tussen potensie en gehardheid is reeds bespreek. 

Potensie en aangeleerde vindingrykheid 

Potensie verkry 'n korrelasiekoeffisient van 0,35 met die konstruk 'aangeleerde 

vindingrykheid'. Hierdie korrelasie is laer as wat tussen koherensiebelewing en 

aangeleerde vindingrykheid verkry is. Waar potensie op vertroue in vermoe om eise 

te hanteer, fokus, is dit verrassend dat daar nie grater ooreenstemming tussen die twee 

vraelyste is nie. Die vraag kan gestel word of die gedrag wat deur die SCS gemeet 

word dan nie oak die uitvloeisel van die aanwesigheid van potensie is nie, soos wat dit 

moontlik blyk die gedragskomponent van koherensie te wees. Die subskaal van die 

SCS (GEBREK) wat gebrek aan kontrole oar emosies meet, toon egter 'n korrelasie 

van 0,51 met potensie. Hierdie subskaal van die SCS verklaar in 'n groat mate die hoe 

korrelasies wat tussen SCS en ander salutogeniese meetinstrumente verkry is. 

Potensie en lokus van kontrole 

Potensie toon 'n besondere hoe korrelasie met die konstruk 'lokus van kontrole' en 'n 

korrelasie van 0,64 word gerapporteer. Waar potensie konseptueel primer te doen het 

met die individu se belewing van vermoe om eise te hanteer, wil dit voorkom asof lokus 

van kontrole daarmee ooreenstem. Die individu mag moontlik van mening wees dat 

hy/sy oar genoegsame bronne beskik en oak oor die vermoe om die eise te hanteer 

deur middel van die bronne tot sy/haar beskikking. Waar die konsep 'lokus van 

kontrole' nie primer binne die gesondheidsielkunde tot stand gekom het nie, is dit 
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interessant om die ooreenstemming daarvan met salutogeniese konstrukte te sien. Dit 

blyk oak voorts dat dit primer gaan oar hulpbronbeskikbaarheid en nie soseer of dit 

interne of eksterne bronne is nie. 

Potensie en selfdoeltreffendheid 

Daar is oak 'n korrelasie van slegs 0,32 tussen potensie en doeltreffendheid verkry. 

Alhoewel selfdoeltreffendheid konseptueel gesien word as die persoon se vertroue in 

sy/haar eie kragdadigheid in die leefwereld, is hierdie korrelasie laer as wat verwag 

word. Die vraag kan gestel word of hierdie twee skale verskillende dimensies van 

vertroue in eie vermoe meet. Uit die voorafgaande blyk dit dat die konstruk 'potensie' 

hoe korrelasies getoon het met die konstrukte 'koherensiebelewing', 'persoonlikheids

gehardheid' en 'lokus van kontrole'. Hierdie ander konstrukte het dus nie so hoog met 

mekaar gekorreleer nie, en daarom wil dit voorkom asof die konstruk 'potensie', soos 

gekonseptualiseer, moontlik 'n goeie verteenwoordiging bied van die ooreenstemming 

tussen die onderliggende aannames van die verskillende konstrukte. Hierdie konstruk 

kan dus waardevol vir navorsing binne die salutogeniese paradigma wees, aangesien 

dit die konstruk 'salutogenese' verteenwoordig. 

iv) Aangeleerde vindingrykheid en ander konstrukte 

Aangeleerde vindingrykheidsubskale 

Die GEBREK-subskaal van die SCS verskil van die skaal in sy geheel en ook van die 

ander twee subskale. Hierdie subskaal toon 'n lae korrelasie van 0,30 met die SCS, 

0,26 met KEMOS (kontrole oor emosies), en 0,29 met KEKSTERN (kontrole oor 

eksterne eise). Dit wil dus voorkom asof die subskaal 'gebrek aan kontrole oor emosies' 

definitief 'n aparte dimensie van aangeleerde vindingrykheid is. Hierdie lae korrelasie 

mag moontlik verklaar word deur na die items van die skaal te kyk. Die items van die 

ander subskale dui telkens op 'n hanteringswyse van stimuli, terwyl die GEBREK

subskaal bloat belewinge van onvermoe om emosies te hanteer, meet. 
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Hierdie subskaal, GEBREK, toon dan ook hoer korrelasiekoeffisiente met die 

konstrukte 'koherensie', 'gehardheid' en 'potensie' as die ander subskale van SCS. 

Hierdie subskaal toon egter nie 'n duidelike verskil in terme van die korrelasie

koeffisiente wat verkry word met die skale 'doeltreffendheid' en 'lokus van kontrole' nie. 

Die insluiting van die subskaal, GEBREK, mag dus moontlik die korrelasies wat tussen 

SCS en die ander skale verkry is, be·invloed en daar kan dus nie sonder meer 

aangeneem word dat die SCS-skaal as sodanig die gedragskomponent van 

salutogenese meet nie, alhoewel die korrelasies relatief hoog is. 

Aangeleerde vindingrykheid en koherensiebelewing 

Die hoe korrelasie van 0,45 tussen koherensiebelewing en aangeleerde vindingrykheid 

is reeds bespreek. 

Aangeleerde vindingrykheid en persoonlikheidsgehardheid 

Die korrelasie van 0, 19 tussen gehardheid en aangeleerde vindingrykheid is reeds 

bespreek. 

Aangeleerde vindingrykheid en potensie 

Die korrelasie van 0,35 tussen potensie en aangeleerde vindingrykheid is reeds 

bespreek. 

Aangeleerde vindingrykheid en lokus van kontrole 

'n Korrelasiekoeffisient van 0,35 is tussen aangeleerde vindingrykheid en lokus van 

kontrole verkry. Hierdie is 'n relatief lae korrelasie wat verklaar kan word aan die hand 

van die teoretiese konseptualisering van die twee konstrukte. Aangeleerde 

vindingrykheid is die gedrag wat 'n individu openbaar ten tye van stresvolle situasies 

(Rosenbaum & Ben-Ari, 1985), terwyl lokus van kontrole op die persoon se persepsie 
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van verantwoordelikheid vir gedrag fokus. Daar sou teoreties van die standpunt 

uitgegaan kan word dat 'n persoon met 'n interne lokus van kontrole, groter 

verantwoordelikheid vir eie gedrag neem en daarom 'n hoer telling op die 

selfkontroleskedule verkry. 

Aangeleerde vindingrykheid en selfdoeltreffendheid 

'n Korrelasiekoeffisient van 0,48 word tussen aangeleerde vindingrykheid en 

selfdoeltreffendheid bevind. Hierdie relatief hoe korrelasie is verwag, aangesien die 

konstrukte 'n groot mate van teoretiese ooreenstemming toon. Selfdoeltreffendheid 

reflekteer die individu se vertroue in eie vermoe om eise te hanteer, terwyl aangeleerde 

vindingrykheid die spesifieke wyses van hantering meet. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat aangeleerde vindingrykheid soos geoperasionaliseer 

in die selfkontroleskedule uit drie afsonderlike faktore bestaan. Die GEBREK-subskaal 

van die SCS korreleer nie baie hoog met die ander twee subskale en met die skaal in 

sy geheel nie. Die inhoud van die items van die GEBREK-subskaal is meer in pas met 

die teorie rakende die ander salutogeniese konstrukte en dra moontlik baie by tot die 

hoe korrelasies wat tussen aangeleerde vindingrykheid en die ander konstrukte verkry 

is. Dit is dus belangrik dat hierdie subskaal en die bydrae daarvan tot korrelasies met 

ander salutogeniese konstrukte bestudeer moet word. Die ander subskale van die SCS 

het ook hoe korrelasies met koherensiebelewing en potensie getoon. 

Die navorser is dus van mening dat aangeleerde vindingrykheid moontlik afhanklik is 

van die persoonlikheidstrekke soos gereflekteer in die salutogeniese orientasie en dat 

aangeleerde vindingrykheid die pragmatiese gevolg van die kenmerke is. Waar self

doeltreffendheid 'n algemene vertroue in die eie vermoe is om aan die eise te voldoen, 

is die hoe korrelasie wat tussen die twee konstrukte gekry is, verwag en wys dit weer 

eens op die verband tussen die waardesisteem en hoe dit prakties tot uiting kom. 
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v) Lokus van kontrole en ander konstrukte 

Lokus van kontrole en koherensiebelewing 

Die korrelasie van 0,53 wat tussen lokus van kontrole en koherensiebelewing verkry 

is, is reeds bespreek. 

Lokus van kontrole en persoonlikheidsgehardheid 

Die korrelasie van 0,41 wat tussen persoonlikheidsgehardheid en lokus van kontrole 

bevind is, is reeds bespreek. 

Lokus van kontrole en potensie 

'n Korrelasiekoeffisient van 0,64 is tussen lokus van kontrole en potensie verkry. Dit is 

reeds bespreek. 

Lokus van kontrole en aangeleerde vindingrykheid 

Die korrelasies tussen lokus van kontrole en aangeleerde vindingrykheid is reeds 

bespreek. 

Lokus van kontrole en selfdoeltreffendheid 

'n Korrelasie van 0,37 is tussen selfdoeltreffendheid en lokus van kontrole verkry. 

Hierdie korrelasie is laer as wat verwag is, want teoreties kan verwag word dat lokus 

van kontrole en die gepaardgaande siening van genoegsame hulpbronne 'n groter 

invloed op doeltreffendheid sou weerspieel. Terwyl lokus van kontrole egter op interne 

bronne fokus, kan hierdie korrelasie moontlik aandui dat selfdoeltreffendheid sowel 

interne as eksterne hulpbronne in ag neem wanneer die vertroue in eie vermoe bepaal 

word. 
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Uit die voorafgaande blyk dit dat lokus van kontrole hoer met koherensiebelewing en 

potensie gekorreleer het as wat verwag is, maar laer met persoonlikheidsgehardheid. 

Uit die resultate blyk dit dus dat lokus van kontrole wel verband hou met die 

salutogeniese persoonlikheidskenmerke vir die Blankes. 

vi) Selfdoeltreffendheid en ander konstrukte 

Selfdoeltreffendheid en koherensiebelewi ng 

Die korrelasiekoeffisient van 0,53 tussen selfdoeltreffendheid en koherensiebelewing 

is reeds bespreek. Selfdoeltreffendheid korreleer dan ook veral hoog met die 

betekenisvolheid-subskaal van koherensiebelewing. 

Selfdoeltreffendheid en persoonlikheidsgehardheid 

Die korrelasiekoeffisient van 0,32 tussen selfdoeltreffendheid en gehardheid is reeds 

bespreek. 

Selfdoeltreffendheid en potensie 

Tussen selfdoeltreffendheid en potensie is 'n korrelasiekoeffisient van 0,32 verkry en 

is reeds bespreek. Dit is egter interessant om daarop te let dat potensie hoog met 

koherensiebelewing korreleer, maar dat selfdoeltreffendheid nie met albei konstrukte 

hoog korreleer nie. 

Selfdoeltreffendheid en aangeleerde vindingrykheid 

Die korrelasie van 0,48 tussen selfdoeltreffendheid en aangeleerde vindingrykheid is 

reeds bespreek. Aangesien albei hierdie konstrukte op die behaviourisme gegrond is, 

is hierdie ooreenstemming tussen hierdie konstrukte en die ander salutogeniese 

konstrukte van belang om veral die kognitiewe hantering tydens stresvolle ervarings 

te belig. 
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Selfdoeltreffendheid en lokus van kontrole 

Die korrelasiekoeffisient van 0,37 wat met lokus van kontrole verkry is, is reeds 

bespreek. 

Uit bogenoemde blyk dit dat selfdoeltreffendheid die hoogste met koherensiebelewing, 

en veral die subskaal 'betekenisvolheid' gekorreleer het. Dit wil dus voorkom asof die 

konseptualisering van selfdoeltreffendheid inhoudelik ooreenstem met die betekenis

volheid van stimuli en of die individu van mening is dat die stimuli gehanteer kan word. 

Die relatief laer korrelasie tussen doeltreffendheid en gehardheid is verrassend en dit 

wil voorkom asof die vertroue in selfdoeltreffendheid in die omgewing nie ooreenstem 

met die konseptualisering van persoonlikheidsgehardheid nie. 

BESPREKING 

Uit die voorafgaande blyk dit dat al die vraelyste op die 1 %-beduidendheidspeil met 

mekaar gekorreleer het. Die koherensiebelewingvraelys het met die meeste ander 

vraelyste hoog gekorreleer en dit wil dus voorkom asof die konstruk 

'koherensiebelewing' die onderliggende aannames van die konstruk 'salutogenese' 

goed verteenwoordig. Die konstrukte, soos ge·identifiseer deur Strumpher (1990) en 

Antonovsky (1987) blyk dus almal deel te wees van die salutogeniese orientasie. Waar 

persoonlikheidsgehardheid goed nagevors is, is dit interessant om daarop te let dat 

laer as verwagte korrelasies tussen persoonlikheidsgehardheid en van die ander 

konstrukte bevind is. Dit is ook interessant dat potensie, 'n relatief onbekende konstruk, 

hoog met beide koherensiebelewing en persoonlikheidsgehardheid gekorreleer het. 

Potensie as konstruk kan verder ondersoek word. 

Op grond van die relatief hoe korrelasies wat tussen die verskillende konstrukte verkry 

is, wil dit dus voorkom asof daar wel 'n salutogeniese persoonlikheid bestaan. Dit blyk 

voorts dat al die konstrukte 'n bydrae lewer en dit wil dus voorkom asof die 

salutogeniese persoonlikheid moontlik uit verskillende dimensies kan bestaan. 
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lnhoudelik dui die vraelyste op 'n persoon wat optimisties oor sy/haar eie vermoens is 

en wat stressors so waarneem dat dit as uitdagings herdefinieer word. Die beste 

hanteringstrategie word dan geselekteer en daar word aktief gepoog om die stressors 

te hanteer. Ten tye van die streshanteringsproses word taakgerigte hantering toegepas 

en emosionele reaksies word bedwing. Die individu is ook in staat om langer met 

streshantering te volhard ten spyte van emosionele en fisiese ongemak. Nadat die 

stressor suksesvol gehanteer is, word die terugvoer in perspektief geevalueer en met 

vorige ondervindings vergelyk. lndien prestasie nie na wense was nie, word die individu 

nie moedeloos nie en handhaaf steeds 'n goeie selfbeeld. Indian na die prestasie 

positiewe terugvoer ontvang word, word die vaardighede wat geleer is, by die repertoire 

gevoeg wat vir volgende streshantering gebruik kan word en word die gevoel van 

bemeestering en selfdoeltreffendheid verhoog. Die navorser is dus van mening dat 

hierdie proses 'n kringloop vorm waar suksesvolle hantering by die wereldbeskouing 

ge·inkorporeer word, wat weer tot die positiewe evaluasies van stressors lei. 

Hiermee is die derde doelstelling van die empiriese ondersoek vir die Blankes 

afgehandel. Daar is bepaal dat 'n algemene konstruk 'salutogenese' wel by die Blankes 

ge"identifiseer kon word uit empiriese data soos verkry uit die bestaande 

meetinstrumente wat aspekte van salutogenese weergee en dit blyk dat die 

ge"identifiseerde konstrukte 'n manifestasie van salutogenese verteenwoordig. 

6.3.2 Pearson-produkmomentkorrelasies vir die Ander 

Die Pearson-produkmomentkorrelasies tussen die konstrukte vir die Ander sal 

vervolgens bespreek word. 

6. 3. 2. 1 Rapportering van data 

Die Pearson-produkmomentkorrelasiekoeffisiente vir die Ander word vervolgens in 

Tabel 6.11 gerapporteer. 
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Tabel 6.11 Pearson-produkmomentkorrelasies tussen faktorskale (toetse en 
subtoetse). Ander (N = 203) 

KOHERENS BETEKEN VERSTAAN PGV PO TENS scs KE MOS KEKS TERN GEBREK LVK DOELT 

KOH ERE NS 1.0 .. 

BETEKEN 0,82 .. 1,0 .. 

VERSTAAN 0,80 .. 0,37 .. 1,0 .. 

PGV 0,46 .. 0,36"" 0,38•• 1,0 .. 

POTENS 0,57"" 0,48"" 0,46"" 0,60"" 1.0-· 

scs 0,21·· 0,17" 0,19•• 0,13 0,13 1,0° 

KEMOS 0,10 0,05 0,11 0,13 0,09 0.52·· 1.0·· 

KEKSTERN 0,18"" 0,15" 0,15" 0,12 0,09 0,87"" 0.21·· 1,0 .. 

GEBREK 0,44"" 0,40"" 0,40"" 0,34"" 0,44"" 0,01 0,00 0,05 1.0·· 

LVK 0,39"" 0,32"" 0,37"" 0,40"" 0,42"" 0.22·· 0,15" 0.22·· 0,34"" 1.0·· 

DOELTR 0,29"" 0,27 .. 0,21 .. 0.22·· 0,26"" 0,30•• 0,22 .. 0,23·· 0,17" 0,41 .. 1.0·· 

** Betekenisvol op die 1 %-peil. * Betekenisvol op die 5%-peil. 

6.3.2.2 lnterpretasie van data 

Die korrelasiekoeffisiente wat tussen die vraelyste verkry is, is telkens laer as wat vir 

die Blankes verkry is. Die korrelasies tussen die verskillende konstrukte sal vervolgens 

in meer detail bespreek word. 

i) Koherensiebelewing en ander konstrukte 

Koherensiebelewing en persoonlikheidsgehardheid 

'n Korrelasie van 0,46 word verkry tussen koherensiebelewing en gehardheid wat 

moontlik aanduidend mag wees van 'n mate van ooreenstemming tussen die twee 

konstrukte. Aangesien die teoreties verwagte faktore nie by koherensiebelewing en ook 

nie by gehardheid gevind is nie, kan die ooreenstemming en verskille tussen die twee 

meetinstrumente nie in detail verklaar word nie. Dit is oak interessant om daarop te let 

dat die twee subskale van koherensiebelewing, naamlik betekenisvolheid en verstaan

baarheid laer met gehardheid korreleer as die totale koherensiebelewingskaal. 
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Koherensiebelewing en potensie 

Koherensiebelewing het die hoogste korrelasie ( 0,57) getoon met potensie. Aangesien 

die twee konstrukte op dieselfde orientasie gegrond word, is dit nie verrassend nie. 

Die teoretiese ooreenstemming tussen die twee konstrukte wat albei sterk op die 

salutogeniese orientasie gegrond is, word dus ook by die Ander gevind. By die Ander 

word ooreenstemming tussen die skale in die geheel bevind en ook tussen die 

subskale van koherensiebelewing en potensie. 

Koherensiebelewing en aangeleerde vindingrykheid 

By die Ander word 'n beduidende, maar relatief lae korrelasie van 0,21 tussen 

koherensiebelewing en aangeleerde vindingrykheid verkry. Die subskaal KEMOS wat 

kontrole oor emosies tydens stresvolle gebeure meet, korreleer nie beduidend met 

koherensiebelewing nie en die subskaal KEKSTERN verkry 'n korrelasiekoeffisient van 

0, 18. Die korrelasiekoeffisient van 0,21 tussen koherensiebelewing en aangeleerde 

vindingrykheid word verklaar in terme van die korrelasie tussen koherensiebelewing 

en die subskaal GEBREK van die SCS. Hierdie subskaal verkry 'n korrelasiekoeffisient 

van 0,44 met koherensiebelewing in die geheel en 0,40 met elk van die subskale van 

koherensiebelewing. Dit wil dus voorkom asof daar in terme van inhoud 'n hoe mate 

van ooreenstemming is tussen die GEBREK-subskaal van die SCS en koherensie

belewing. Antonovsky (1987) is van mening dat die ooreenstemming tussen die 

konstrukte berus op die feit dat aangeleerde vindingrykheid gedrag verteenwoordig wat 

op 'n waardesisteem berus. Daarom wil dit in hierdie navorsing voorkom asof dit slegs 

die subskaal GEBREK is wat genoegsame ooreenstemming met koherensiebelewing 

toon en hierdie subskaal verskil in terme van teoretiese inhoud van die res van die self

kontroleskedule. 
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Koherensiebelewing en lokus van kontrole 

'n Korrelasiekoeffisient van 0,39 word tussen koherensiebelewing en lokus van kontrole 

verkry. Dit is interessant om daarop te let dat die ooreenstemming met die lokus-van

kontrole-konstruk laer is as wat vir die Blankes verkry is. Antonovsky (1987) gaan van 

die veronderstelling uit dat lokus van kontrole soos gekonseptualiseer, nie toepaslik 

vir alle kultuurgroepe is nie. Dit wil dus voorkom asof dit moontlik is dat sekere 

kultuurgroepe die teenwoordigheid van bronne (intern of ekstern) gelykstel, terwyl dit 

by die Ander blyk dat daar 'n verskil in belewing is ten opsigte van waar die hulpbronne 

gesetel is. 

Koherensiebelewing en selfdoeltreffendheid 

Vir die Ander word 'n korrelasiekoeffisient van 0,29 tussen koherensiebelewing en 

selfdoeltreffendheid gerapporteer. Ook hierdie korrelasie is veel laer as die 0,53 wat 

vir die Blankes gerapporteer is. Dit mag moontlik weer daarop dui dat daar nie aanvaar 

kan word dat selfdoeltreffendheid (wat op gedrag fokus) 'n pragmatiese uitlewing van 

salutogenese is nie. 

Soos by die Blankes het koherensiebelewing van die hoogste korrelasies met die ander 

konstrukte gelewer. Dit wil dus voorkom asof koherensiebelewing die samebindende 

faktor tussen die verskillende konstrukte is. Waar koherensiebelewing direk uit die 

salutogenese gekonseptualiseer word, wil dit dus voorkom asof die ander konstrukte 

wel deel van die salutogeniese orientasie uitmaak. 

ii) Persoonlikheidsgehardheid en ander konstrukte 

Persoonlikheidsgehardheid en koherensiebelewing 

Die korrelasies tussen gehardheid en koherensiebelewing is reeds bespreek. 
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Persoonlikheidsgehardheid en potensie 

Net soos by die Blankes word 'n hoe korrelasiekoeffisient tussen gehardheid en 

potensie (0,60) gerapporteer. Dit is interessant dat gehardheid hoer met potensie 

korreleer as met koherensiebelewing, maar dat potensie en koherensie weer groat 

ooreenstemming toon. Dit blyk dus asof die konstruk 'potensie' die konseptualisering 

van albei gehardheid en koherensiebelewing ondervang. 

Persoonlikheidsgehardheid en aangeleerde vindingrykheid 

Vir die Ander word 'n korrelasiekoeffisient van 0, 13 tussen gehardheid en aangeleerde 

vindingrykheid gerapporteer. Hierdie korrelasie is nie beduidend nie. Die korrelasies 

tussen die subskale van aangeleerde vindingrykheid en gehardheid is ook nie 

beduidend nie. Daar kon verwag word dat die GEBREK-subskaal wel 'n beduidende 

korrelasie sou toon, aangesien dit wil voorkom asof hierdie subskaal inhoudelik van die 

res van SCS verskil. By die Ander blyk dit dus dat die gebrek aan kontrole oor 

emosionele reaksies nie genoegsame ooreenstemming met die konstruk 'gehardheid' 

toon nie. Oaar kan dus nie aanvaar word dat aangeleerde vindingrykheid die 

operasionalisering van die persoonlikheidskenmerk 'persoonlikheidsgehardheid' vir die 

Ander is nie. 

Persoonlikheidsgehardheid en lokus van kontrole 

Die korrelasies wat vir die Ander verkry is, is oor die algemeen laer as die wat vir die 

Blankes verkry is. Dit is daarom interessant om daarop te let dat die korrelasie van 0,40 

tussen gehardheid en lokus van kontrole dieselfde is as vir die Blankes. Hierdie 

korrelasiekoeffisient bevestig dus die ooreenstemming tussen die konstrukte. Vir die 

Ander blyk dit dus ook dat interne lokus van kontrole verband hou met 'n individu se 

belewing van kragdadigheid in die leefwereld. 
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Persoonlikheidsgehardheid en selfdoeltreffendheid 

'n Korrelasiekoeffisient van 0,22 word tussen gehardheid en selfdoeltreffendheid 

gerapporteer. Hierdie is 'n beduidende korrelasie, maar dit is relatief laag. Daar kan 

dus nie sonder meer aangeneem word dat selfdoeltreffendheid as uitdrukking van die 

individu se vertroue in eie vermoe ooreenstem met die persoonlikheidsgehardheid van 

die individu nie. 

Soos by die Blankes het gehardheid laer met die ander konstrukte gekorreleer as wat 

teoreties verwag is. Die navorser is van mening dat hierdie laer korrelasies moontlik 

die gevolg kan wees van die fenomenologiese onderbou van die konstruk. Die 

probleme rakende die meting van gehardheid kon ook moontlik hiertoe bygedra het. 

'n Verdere verklaring kan wees dat die fenomenologiese fokus op die individu en self

verwesenliking nie van toepassing is op ander kultuurgroepe waar die klem moontlik 

eerder op groepsfunksionering is nie. Die bruikbaarheid van persoonlikheids

gehardheid as indikator van 'n gesondheidsgeneigde persoon mag dus afhanklik wees 

van 'n spesifieke kultuur en sosiale omgewing en daar kan nie sender meer aanvaar 

word dat dit in die Suid-Afrikaanse konteks met vrug gebruik kan word nie. 

iii) Potensie en ander konstrukte 

Potensie en koherensiebelewing 

Die relatief hoe korrelasiekoeffisient van 0,57 wat tussen potensie en koherensie

belewing bevind is, is reeds bespreek. 

Potensie en persoonlikheidsgehardheid 

Die ooreenstemming tussen persoonlikheidsgehardheid en potensie is reeds bespreek. 
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Potensie en aangeleerde vindingrykheid 

Onbeduidende korrelasies is tussen potensie en die SCS verkry. Slegs met die 

GEBREK-subskaal van die SCS word 'n beduidende korrelasie (0,44) gerapporteer. Dit 

wil dus voorkom dat daar nie aangeneem kan word dat aangeleerde vindingrykheid die 

gedragsdimensie van potensie verteenwoordig nie. Die konseptuele ooreenstemming 

tussen die GEBREK-subskaal van aangeleerde vindingrykheid met potensie word, net 

soos vir die Blankes, bevestig. 

Potensie en lokus van kontrole 

'n Korrelasiekoeffisient van 0,42 word tussen potensie en lokus van kontrole 

gerapporteer. Hierdie is 'n relatief hoe korrelasie en dui op die ooreenstemming tussen 

die twee konstrukte. Dit wil dus voorkom asof interne lokus van kontrole kan bydra tot 

die belewing van die self as potent in die hantering van eise, veral nadat aanvanklike 

hantering nie suksesvol was nie op grand van die feit dat potensie te make het met die 

individu se vermoe om emosionele balans te handhaaf wanneer aanvanklike hantering 

misluk, wil dit voorkom asof dit verband hou met waar die individu se lokus van kontrole 

gesetel is. 

Potensie en selfdoeltreffendheid 

'n Laer korrelasie van 0,26 word tussen potensie en selfdoeltreffendheid bevind. Dit 

blyk dus ook asof die geloof in eie vermoe soos in selfdoeltreffendheid 

gekonseptualiseer, verskil van potensie, maar dat daar steeds 'n mate van 

ooreenstemming is, soos blyk uit die beduidende korrelasie. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die konstruk 'potensie' hoer korrelasies getoon het 

met die konstrukte 'koherensiebelewing', 'gehardheid' en 'lokus van kontrole'. Dit is in 

ooreenstemming met die korrelasies wat vir die Blankes verkry is. Soos by die Blankes 

is dit interessant om daarop te let dat potensie telkens die samebindende faktor tussen 

koherensiebelewing en gehardheid is. 
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iv) Aangeleerde vindingrykheid en ander konstrukte 

Aangeleerde vindingrykheidskale 

Die twee subfaktore van die SCS wat KEMOS (kontrole oor emosies deur gedrag) en 

KEKSTERN (kontrole oor eksterne eise) meet, verkry korrelasiekoeffisiente van 0,52 

en 0,87 respektiewelik met die skaal in die geheel. In teenstelling hiermee korreleer die 

faktor, GEBREK nie beduidend (0,01) met SCS nie. Dit wil dus voorkom asof die 

besondere faktor 'n ander dimensie as die res van die skaal meet. Soos by die Blankes 

wil dit dus voorkom asof hierdie subskaal nie by die res van die skaal hoort nie en dat 

dit die hoer korrelasies tussen aangeleerde vindingrykheid en die ander salutogeniese 

konstrukte veroorsaak. 

Aangeleerde vindingrykheid en koherensiebelewing 

'n Relatief lae korrelasie van 0,21 word tussen SCS en koherensiebelewing 

gerapporteer. Hierdie korrelasies is reeds bespreek. 

Aangeleerde vindingrykheid en persoonlikheidsgehardheid 

Die onbeduidende korrelasies tussen aangeleerde vindingrykheid en die subskale 

daarvan met gehardheid is reeds bespreek. 

Aangeleerde vindingrykheid en potensie 

Die onbeduidende korrelasie tussen aangeleerde vindingrykheid en potensie is reeds 

bespreek. 

Aangeleerde vindingrykheid en lokus van kontrole 

Aangeleerde vindingrykheid korreleer beduidend met lokus van kontrole (0,22). Die 

subskale KEMOS en KEKSTERN korreleer steeds beduidend, maar laer met lokus van 
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kontrole. Die GEBREK-subskaal van aangeleerde vindingrykheid toon die hoogste 

korrelasie (0,34) met lokus van kontrole. Dit wil dus weer eens voorkom asof die 

GEBREK-subskaal konseptueel met die ander salutogeniese konstrukte ooreenstem, 

maar nie die ander subskale nie. 

Aangeleerde vindingrykheid en selfdoeltreffendheid 

'n Beduidende korrelasie van 0,30 word tussen aangeleerde vindingrykheid en 

selfdoeltreffendheid by die Ander gerapporteer. Hierdie korrelasies sou op grond van 

die teoretiese inhoud verwag word, veral aangesien albei konstrukte meer met die 

gedragsaspekte van hantering te make het. Dit blyk dus dat die gedrag soos dit in 

aangeleerde vindingrykheid neerslag vind, moontlik bydra tot 'n algemene gevoel van 

selfdoeltreffendheid vir die Ander. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die korrelasies tussen die subskale KEMOS en 

KEKSTERN selfs laer as vir die Blankes met die ander konstrukte gekorreleer het. SCS 

in die geheel het ook laer met die ander konstrukte as vir die Blankes gekorreleer. Dit 

is duidelik dat aangeleerde vindingrykheid vir die Ander nie noodwendig die 

gedragsaspekte van 'n salutogeniese orientasie verteenwoordig nie en dat dit nie as 

deel van die salutogeniese orientasie gesien kan word nie. Dit is dus belangrik om 

verder navorsing te doen ten einde die kognitiewe hanteringswyses vir die Ander te 

identifiseer en met die ander salutogeniese konstrukte te vergelyk. 

v) Lokus van kontrole en ander konstrukte 

Lokus van kontrole en koherensiebelewing 

Die korrelasie van 0,39 tussen lokus van kontrole en koherensiebelewing is reeds 

bespreek. Antonovsky (1987) is wel van mening dat daar 'n wesenlike verskil tussen 

koherensiebelewing en lokus van kontrole is, aangesien dit nie saak maak waar die 

bronne gesetel is nie, maar dit is interessant om daarop te let dat daar steeds 'n groot 

mate van ooreenstemming tussen die konstrukte is. Dit wil dus voorkom asof die 
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belewing dat daar bronne beskikbaar is, ook vir die Ander van bepalende belang is en 

nie noodwendig waar die bronne gesetel is nie. Die internalisering van 'n gevoel van 

kragdadigheid vind waarskynlik plaas wanneer die individu bewus is van die 

beskikbaarheid van hulpbronne. 

Lokus van kontrole en persoonlikheidsgehardheid 

Die korrelasie van 0,40 tussen lokus van kontrole en gehardheid is reeds bespreek. 

Lokus van kontrole en potensie 

Die relatief hoe korrelasie van 0,42 tussen lokus van kontrole en potensie is reeds 

bespreek. 

Lokus van kontrole en aangeleerde vindingrykheid 

Die relatief lae korrelasie tussen lokus van kontrole en aangeleerde vindingrykheid is 

reeds bespreek. 

Lokus van kontrole en selfdoeltreffendheid 

Die hoogste korrelasiekoeffisient word tussen lokus van kontrole en self

doeltreffendheid (0,41) gerapporteer. Hierdie ooreenstemming tussen die konstrukte 

'lokus van kontrole' en 'selfdoeltreffendheid' is teoreties verwag aangesien albei te 

doen het met 'n individu se belewing van hom-/haarself as in beheer van die leefwereld 

en die bronne tot sy/haar beskikking. Albei hierdie konstrukte fokus op die individu se 

belewing van eie kragdadigheid. 

Uit bogenoemde blyk dit dat lokus van kontrole relatief hoe korrelasies met die 

salutogeniese konstrukte 'koherensiebelewing', 'gehardheid', 'selfdoeltreffendheid' en 

'potensie' getoon het. Dit wil dus voorkom asof lokus van kontrole by die Ander ook 

deel van die salutogeniese orientasie is. Lokus van kontrole is 'n konstruk wat reeds 
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in 1966 deur Rotter bekendgestel is, en daarom is dit interessant om daarop te let dat 

hierdie konstruk ook binne die salutogeniese orientasie spesifiek en gesondheid

sielkunde in die algemeen bruikbaar is. 

vi) Selfdoeltreffendheid en ander konstrukte 

Selfdoeltreffendheid en koherensiebelewing 

Die korrelasie van 0,29 tussen selfdoeltreffendheid en koherensiebelewing is reeds 

bespreek. 

Selfdoeltreffendheid en persoonlikheidsgehardheid 

Die verband tussen selfdoeltreffendheid en gehardheid is reeds bespreek. 

Selfdoeltreffendheid en potensie 

Die korrelasie van 0,26 tussen potensie en selfdoeltreffendheid is reeds bespreek. 

Selfdoeltreffendheid en aangeleerde vindingrykheid 

Die verband tussen selfdoeltreffendheid en aangeleerde vindingrykheid is reeds 

bespreek. 

Selfdoeltreffendheid en lokus van kontrole 

Die korrelasie van 0,41 tussen selfdoeltreffendheid en lokus van kontrole is, soos 

bespreek, relatief hoog. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat selfdoeltreffendheid by die Ander deurgaans laer 

korrelasies met die ander instrumente getoon het as by die Blankes. Dit is dus nie 

seker of selfdoeltreffendheid soos gemeet vir hierdie groep, dieselfde onderliggende 
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kenmerke/persepsies verteenwoordig as die salutogeniese vraelyste nie. Dit wil voorts 

voorkom asof 'n salutogeniese orientasie by die Ander nie noodwendig verband hou 

met die vertroue in selfdoeltreffendheid nie. Dit is dus belangrik om die wyse waarop 

'n salutogeniese orientasie tot stand kom, te ondersoek. 

BESPREKING 

Die korrelasies vir die Ander was deurgaans laer as wat by die Blankes bereken is. Dit 

wil egter steeds voorkom asof daar genoegsaam ooreenstemming tussen koherensie

belewing, gehardheid, potensie, lokus van kontrole en selfdoeltreffendheid is dat 

hierdie konstrukte binne die salutogeniese orientasie tuishoort. Dit wil voorts voorkom 

asof die konstruk 'potensie' daarin slaag om koherensiebelewing en gehardheid weer 

te gee. Die konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' korreleer nie beduidend met die 

meeste van die ander konstrukte nie. Daar kan dus nie sander meer by die Ander 

aangeneem word dat aangeleerde vindingrykheid die gedragskomponent van 'n 

salutogeniese orientasie is nie. Die beduidende, maar relatief lae korrelasies tussen 

selfdoeltreffendheid en die ander konstrukte bevestig die verskil tussen die 

salutogeniese konstrukte en konstrukte wat vanuit ander paradigmas ontwikkel is. 

Met die uitsondering van aangeleerde vindingrykheid, het die salutogeniese konstrukte 

beduidend met mekaar gekorreleer. Vir die Ander blyk dit dus dat die salutogeniese 

persoon iemand is wat oor die persoonlikheidskenmerke koherensiebelewing, 

gehardheid, lokus van kontrole en potensie beskik. Dit blyk dus dat 'n algemene 

konstruk 'salutogenese' ge·identifiseer kan word in empiriese data soos verkry uit die 

bestaande meetinstrumente wat aspekte van salutogenese weergee by die Ander en 

dat dit in 'n mate verskil van die konstruk soos dit by die Blankes gemanifesteer het. 

Hiermee is die derde doelstelling van die empiriese ondersoek ook vir die Ander 

afgehandel. 
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6.3.3 Vergelyking tussen die Blankes en Ander 

Die Blankes en Ander sal vervolgens vergelyk word. 

6. 3. 3. 1 Rapportering van data 

Die Pearson-produkmomentkorrelasies vir die Blankes is in Tabel 6.10 en vir die Ander 

in Tabel 6.11 gerapporteer. 

6. 3. 3. 2 lnterpretasie van data 

Die Blankes en Ander word vervolgens vergelyk. 

i) Koherensiebelewing en ander konstrukte 

Koherensiebelewing en persoonlikheidsgehardheid 

Vir albei groepe word 'n relatief hoe korrelasiekoeffisient tussen koherensiebelewing 

en gehardheid gerapporteer. Dit wil dus voorkom asof hierdie persoonlikheids

kenmerke ooreenstemming toon. Dit sluit aan by Antonovsky (1987) se siening dat daar 

wel 'n mate van ooreenstemming is. Waar die verwagte faktorstruktuur van die 

gehardheidsvraelys en die koherensiebelewingvraelys nie in hierdie navorsing bevestig 

kon word nie, is dit moeilik om Antonovsky se hipotese rakende ooreenstemming te 

bevestig of te weerle. 

Koherensiebelewing en potensie 

Vir albei groepe korreleer koherensiebelewing relatief hoog met potensie. Dit is in 

ooreenstemming met die teoretiese konseptualisering van die twee konstrukte. Hierdie 

korrelasie is vir koherensie in die geheel gerapporteer, maar ook vir die subskale 

daarvan. 



237 

Koherensiebelewing en aangeleerde vindingrykheid 

Vir die Blankes word 'n korrelasie koeffisient van 0,45 tussen koherensiebelewing en 

aangeleerde vindingrykheid verkry, terwyl die korrelasie vir die Ander slegs 0,21 is. Dit 

wil dus voorkom asof daar vir die Blankes meer ooreenstemming tussen die twee 

konstrukte is as vir die Ander. Vir albei groepe korreleer die subskaal GEBREK baie 

hoer met koherensie as met die ander subskale. Die inhoud van die items van die 

subskaal GEBREK toon meer ooreenstemming met die items van koherensie

belewing. Of die SCS by die Blankes wel die gedragsdimensie van salutogeniese 

kenmerke meet, en of die korrelasies wat bevind word, die gevolg is van die subskaal 

wat gebrek aan kontrole oor emosies meet, is glad nie duidelik nie. Vir die Ander is dit 

duidelik dat daar nie aanvaar kan word dat die SCS met die konstruk 

'koherensiebelewing' ooreenstem nie. 

Koherensiebelewing en lokus van kontrole 

Vir die Blankes word 'n korrelasiekoeffisient van 0,53 tussen koherensiebelewing en 

lokus van kontrole bereken. Vir die Ander is die korrelasie 0,39. Die relatief hoe 

korrelasiekoeffisiente kan moontlik daarop dui dat Antonovsky (1987) se klem op die 

verskille tussen die twee konstrukte nie in hierdie navorsing bevestig kon word nie. 

Koherensiebelewing en selfdoeltreffendheid 

Vir die Blankes word 'n hoer korrelasie as vir die Ander tussen koherensiebelewing en 

selfdoeltreffendheid (0,53) bevind (0,29). Die items van die selfdoeltreffendheidskaal 

fokus op die individu se gevoel van kragdadigheid en daarom wil dit voorkom asof 

hierdie skaal vir die Ander heel moontlik 'n ander dimensie verteenwoordig. Waar self

doeltreffendheid teoreties ooreenstemming toon met koherensiebelewing in terme van 

'n individu se algemene gevoel van 'in beheer' wees, blyk dit dat vir die Ander daar nie 

sender meer aangeneem kan word dat 'n gevoel van doeltreffendheid in een situasie 

na 'n volgende situasie sal veralgemeen nie - veral nie waar die onderliggende 
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paradigmas verskil nie. Dit mag oak daarop dui dat individuele kragdadigheid vir die 

Ander nie van deurslaggewende belang is nie, maar dat groepsprosesse 'n waardevolle 

rol in die hantering van stressors kan speel. 

In hierdie navorsing het koherensie deurgaans beduidend met die ander konstrukte 

gekorreleer. Hierdie konstruk, wat fokus op hoe die individu die stresvolle stimuli 

waarneem, verteenwoordig die salutogeniese uitgangspunt. 

ii) Persoonlikheidsgehardheid en ander konstrukte 

Persoonlikheidsgehardheid en koherensiebelewing 

Die korrelasies tussen gehardheid en koherensiebelewing is reeds bespreek. 

Persoonlikheidsgehardheid en potensie 

Vir albei groepe toon persoonlikheidsgehardheid 'n hoe mate van ooreenstemming met 

potensie. In die geval van die Blankes was die korrelasie (0,57) en vir die Ander 

(0,60). Volgens die konseptualisering van gehardheid tree dit in werking sodra 'n 

individu met stressors gekonfronteer word, terwyl potensie in werking tree nadat 'n 

individu nie in staat was om stressors suksesvol te hanteer nie (Ben-Sira, 1985; 

Kobasa, 1979; Kobasa et al., 1982). Ben-Sira is verder van mening dat potensie 

alternatiewe hulpbronne tot 'n persoon se beskikking veronderstel. Die hoe 

ooreenstemming tussen die konstrukte 'gehardheid' en 'potensie' kan moontlik daarop 

dui dat potensie nie noodwendig alternatiewe hulpbronne verteenwoordig nie, maar 'n 

algemene ingesteldheid (globale disposisie) ten opsigte van hantering van stressors. 

Aangesien potensie nag nie baie aandag in navorsing gekry het nie, is dit belangrik om 

die verband tussen gehardheid en potensie verder te ondersoek. 
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Per~oonlikheidsgehardheid en aangeleerde vindingrykheid 
( 

Vir albei groepe word besonder lae korrelasiekoeffisiente tussen gehardheid en 

aangeleerde vindingrykheid verkry soos gemeet deur die SCS en die subskale wat 

kontrole oor emosies deur middel van gedrag en kontrole oor eksterne eise meet. Die 

subskaal GEBREK korreleer hoer met gehardheid by beide groepe. Dit dui weer eens 

daarop dat die besondere subskaal van die SCS moontlik die salutogeniese aspek van 

aangeleerde vindingrykheid verteenwoordig, terwyl die ander subskale nouer aansluit 

by die oorspronklike konseptualisering wat op die gedragsvaardighede fokus. Die lae 

korrelasies tussen gehardheid en aangeleerde vindingrykheid dui moontlik daarop dat 

verskillende waardesisteme ter sprake is. Dit kan verklaar word aan die hand van die 

eksistensieel sielkundige onderbou van gehardheid wat in wese van die kognitiewe 

leerteoretiese agtergrond van aangeleerde vindingrykheid verskil. Aangesien die 

literatuur aantoon dat gehardheid 'n invloed op die keuse van streshanterings

meganismes uitoefen, is dit belangrik om die spesifieke aard daarvan te ondersoek. Dit 

is dus belangrik om die pragmatiese operasionalisering van gehardheid tydens die 

stresproses te ondersoek. 

Persoonlikheidsgehardheid en lokus van kontrole 

Gehardheid toon 'n korrelasie met lokus van kontrole van 0,41 vir die Blankes en 0,40 

vir die Ander. Alhoewel dit 'n beduidende korrelasie is, is dit laer as wat verwag is, 

aangesien die oorspronklike meting en konseptualisering van gehardheid lokus van 

kontrole ingesluit het (Kobasa, 1979, 1982b). Dit dui egter steeds op die 

ooreenstemming tussen die twee konstrukte en dat die persepsie van kontrole oor die 

eie leefwereld die individu se persepsie rakende stresvolle gebeure mag be'invloed. 

Persoonlikheidsgehardheid en selfdoeltreffendheid 

Alhoewel beduidende korrelasies verkry word, korreleer gehardheid laer as koherensie

belewing met selfdoeltreffendheid. Waar selfdoeltreffendheid 'n algemene geloof in eie 
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kragdadigheid verteenwoordig, wil dit voorkom asof gehardheid, soos gekonsep

tualiseer, nie soseer daarmee verband hou nie. 

Die korrelasies tussen gehardheid en die ander salutogeniese konstrukte soos 

potensie, koherensiebelewing en lokus van kontrole, bevestig dat die konstruk wel vir 

beide die Blankes en Ander binne die salutogeniese orientasie tuishoort. 

iii) Potensie en ander konstrukte 

Potensie en koherensiebelewing 

Die verband tussen potensie en koherensiebelewing is reeds bespreek. 

Potensie en persoonlikheidsgehardheid 

Die verband tussen potensie en gehardheid is reeds bespreek. 

Potensie en aangeleerde vindingrykheid 

By die Blankes word 'n korrelasie van 0,35 tussen potensie en die selfkontrole

skedulevraelys gerapporteer. By die Ander is die korrelasie van 0, 13 nie beduidend 

nie. Daar is dus 'n wesenlike verskil tussen die twee groepe. Daar is al die standpunt 

gestel dat die SCS moontlik die gedragskomponente van die salutogeniese konstrukte 

verteenwoordig, veral aangesien dit oak met koherensiebelewing korreleer. Dit wil dus 

voorkom asof hierdie nie die geval by die Ander is nie. Die GEBREK subskaal van die 

SCS korreleer baie hoer met potensie as die ander twee subskale. Dit dui weer eens 

daarop dat hierdie subskaal waarskynlik die salutogeniese aspek van aangeleerde 

vindingrykheid meet. 

Potensie en lokus van kontrole 

By albei groepe word 'n hoe korrelasie tussen potensie en lokus van kontrole 
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gerapporteer. In hierdie navorsing blyk dit dus dat lokus van kontrole, wat nie primer 

op die salutogenese gegrond is nie, wel met ander salutogeniese konstrukte verband 

hou. Die individu se belewing van hom-/haarself as potent, hou verband met die lokus 

van kontrole. Hierdie korrelasie bevestig die belangrikheid van hulpbron

beskikbaarheid en die moontlike internalisering daarvan in die stresproses. 

Potensie en selfdoeltreffendheid 

By albei groepe word 'n betekenisvolle korrelasie tussen potensie en self

doeltreffendheid bevind, alhoewel hierdie korrelasies laer is as die een wat tussen 

koherensiebelewing en selfdoeltreffendheid bevind is. 

In hierdie navorsing het potensie betekenisvolle korrelasies met die ander 

salutogeniese konstrukte getoon. Waar die konstruk 'potensie' in die stresliteratuur 

redelik onbekend is en nie dikwels geoperasionaliseer word nie, het hierdie navorsing 

aangetoon dat potensie moontlik die samebindende faktor is tussen gehardheid en 

koherensiebelewing - twee konstrukte wat nie dieselfde teoretiese onderbou het nie. 

Die konstruk 'potensie' is duidelik deel van die salutogeniese orientasie en kan gebruik 

word om salutogenese na te vors. 

iv) Aangeleerde vindingrykheid en ander konstrukte 

Aangeleerde vindingrykheidsubskale 

By beide die Blankes en Ander is bevind dat SCS hoe korrelasies met die meeste van 

die ander konstrukte toon. Wanneer die subskale ge"interpreteer word, blyk dit dat die 

subskale KEMOS en KEKSTERN egter baie laer met die ander skale korreleer as die 

subskaal GEBREK. Besondere lae korrelasies word ook tussen die subskale self 

verkry. By die Blankes word 'n korrelasiekoeffisient van 0,26 tussen KEMOS en 

GEBREK verkry. By die Ander is hierdie korrelasie 0. 'n Korrelasiekoeffisient van 0,29 

vir die Blankes en 0,05 vir die Ander word tussen KEKSTERN en GEBREK verkry. 

Hierdie lae korrelasies tussen die subskale van die SCS verminder die 
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interpreteerbaarheid van die skaal. In die literatuur word daar gewoonlik slegs twee 

faktore onttrek en word die GEBREK-subskaal by die ander twee faktore ingereken. 

Hierdie gegewens mag moontlik die navorsingsresultate be"invloed, wanneer 

korrelasies tussen SCS en siekte ondersoek word. Dit is belangrik dat hierdie 

faktorstruktuur en die invloed daarvan op navorsingsresultate in salutogeniese 

navorsing in gedagte gehou word. 

Aangeleerde vindingrykheid en koherensiebelewing 

Die verband tussen aangeleerde vindingrykheid en koherensiebelewing soos by die 

twee groepe bevind, is reeds bespreek. 

Aangeleerde vindingrykheid en persoonlikheidsgehardheid 

Die verband tussen die twee konstrukte is reeds bespreek. 

Aangeleerde vindingrykheid en potensie 

Die korrelasiekoeffisiente wat tussen aangeleerde vindingrykheid en potensie verkry 

is, is reeds bespreek. 

Aangeleerde vindingrykheid en lokus van kontrole 

By albei groepe word betekenisvolle korrelasies tussen aangeleerde vindingrykheid en 

lokus van kontrole bevind, alhoewel die korrelasies by die Blankes hoer was. Die 

GEBREK-subskaal van die SCS korreleer by albei groepe hoer met lol<us van kontrole 

as die ander twee subskale. Alhoewel beduidende korrelasies tussen die twee 

konstrukte bevind is, was die korrelasies nie hoog nie en is daar dus ook verskille 

tussen die konstrukte. 
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Aangeleerde vindingrykheid en selfdoeltreffendheid 

By albei groepe word betekenisvolle en relatief hoer korrelasies verkry. Dit is moontlik 

die gevolg van die feit dat albei konstrukte op die behaviourisme gegrond is. Aangesien 

selfdoeltreffendheid die basiese vertroue in eie vermoe veronderstel en aangeleerde 

vindingrykheid die gedrag is wat daaruit voortspruit (Bandura, 1977, Rosenbaum, 1988) 

is ooreenstemming verwag. Dit is interessant om daarop te let dat die korrelasies 

tussen hierdie twee konstrukte die gevolg is van korrelasies tussen al die subskale. Die 

subskaal GEBREK van die SCS is nie hier alleen verantwoordelik vir die 

ooreenstemming tussen die konstrukte nie. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat aangeleerde vindingrykheid, soos gemeet deur die 

SCS, genoegsame ooreenstemming met die ander salutogeniese konstrukte getoon het 

en dat dit as deel van die salutogeniese orientasie vir die Blankes beskou kan word, 

maar nie vir die Ander nie. Die faktoranalise wat drie faktore onttrek het, dui egter aan 

dat daar een subskaal is wat grotendeels vir die ooreenstemming tussen aangeleerde 

vindingrykheid en die ander konstrukte verantwoordelik is. By die Blankes korreleer die 

ander twee subskale steeds beduidend, maar laag met die ander konstrukte. By die 

Ander word gevind dat die ander subskale nie beduidend met die salutogeniese 

konstrukte korreleer nie. By die Ander kan daar dus nie aangeneem word dat 

aangeleerde vindingrykheid die gedragskomponent van salutogenese verteenwoordig 

nie. By die Blankes mag aangeleerde vindingrykheid steeds in 'n mate die gedrags

komponent van salutogenese verteenwoordig. 

v) Lokus van kontrole en ander konstrukte 

Lokus van kontrole en koherensiebelewing 

Die hoe korrelasies tussen lokus van kontrole en koherensiebelewing is reeds 

bespreek. 
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Lokus van kontrole en persoonlikheidsgehardheid 

Die hoe korrelasies tussen lokus van kontrole en gehardheid, soos by die Blankes en 

Ander bevind, is reeds bespreek. 

Lokus van kontrole en potensie 

Die hoe korrelasies tussen lokus van kontrole en potensie is reeds bespreek. 

Lokus van kontrole en aangeleerde vindingrykheid 

Die verband tussen die konstrukte is reeds bespreek. 

Lokus van kontrole en selfdoeltreffendheid 

By sowel Blankes as die Ander word 'n relatief hoe korrelasie tussen lokus van kontrole 

en selfdoeltreffendheid aangetref. Teoreties word die twee konstrukte op verskillende 

teoriee gegrond, maar dit wil tog voorkom asof daar ooreenstemming tussen die twee 

konstrukte is. Hierdie ooreenstemming het waarskynlik enersyds te make met die 

individu se belewing van verantwoordelikheid vir eie gedrag (lokus van kontrole) en 

andersyds die vermoe om doeltreffend in die leefwereld te funksioneer 

( selfdoeltreffendheid). 

Uit die voorafgaande blyk dit dat lokus van kontrole wel 'n verband met die ander 

konstrukte getoon het en dat dit as deel van die salutogeniese orientasie beskou kan 

word. 

vi) Selfdoeltreffendheid en ander konstrukte 

Die verband tussen selfdoeltreffendheid en die ander konstrukte is reeds bespreek. Vir 

die Blankes het selfdoeltreffendheid die hoogste korrelasies met koherensiebelewing 
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en aangeleerde vindingrykheid getoon en laer korrelasies met gehardheid, potensie 

en lokus van kontrole. By die Ander het selfdoeltreffendheid die hoogste met 

aangeleerde vindingrykheid en koherensiebelewing gekorreleer. Die verskil ten opsigte 

van die korrelasies tussen selfdoeltreffendheid, koherensie en gehardheid is nie so 

duidelik waarneembaar by die Ander nie. By die Blankes het selfdoeltreffendheid baie 

hoer met koherensiebelewing as met gehardheid gekorreleer. By die Ander is hierdie 

verskil nie so duidelik nie. 

In hierdie navorsing blyk dit dat selfdoeltreffendheid voldoende teoretiese en empiriese 

ooreenstemming met die ander salutogeniese konstrukte toon, dat daar aanvaar kan 

word dat dit binne die salutogeniese paradigma tuishoort. 

BESPREKING 

By albei groepe korreleer die konstrukte wat primer op die salutogenese gegrond is, 

met mekaar. Daar is dus 'n verband tussen hierdie konstrukte en 'n algemene konstruk 

'salutogenese' kan op grond daarvan ge·identifiseer word. As daar na die inhoud van 

die vraelyste gekyk word, wil dit voorkom asof die konstruk 'salutogenese' goed 

verteenwoordig word deur die konstrukte 'potensie' en 'koherensiebelewing'. Dit blyk 

voorts by die Blankes dat aangeleerde vindingrykheid moontlik die gedragskomponent 

van die salutogeniese individu kan verteenwoordig, maar wanneer die verbande 

bestudeer word, moet daar rekening gehou word met die bydrae van die subskaal 

GEBREK. 

By die Blankes wil dit dus voorkom asof die salutogeniese persoon oor die volgende 

eienskappe beskik soos gemeet deur die items op die onderskeie vraelyste: 

Kognitief: Die salutogeniese persoon is van mening dat eise betekenisvol en 

verstaanbaar is en dat hy/sy oor die vermoens en vaardighede beskik om aan die eise 

te voldoen. Daar is die verwagting dat eise suksesvol gehanteer kan word en indien 

daar 'n mislukking is, word eise selfs dan in perspektief geevalueer. 
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Affektief: Daar is 'n vermoe om emosies te beheer en positiewe emosies, eerder as 

negatiewe emosies kom meer geredelik voor. 

Selfkonsep: Die salutogeniese persoon beskik oar 'n positiewe geloof in sy/haar eie 

vermoe om situasies te hanteer en beskik oak oar die vermoe om mislukkings in 

streshantering in perspektief te sien en om sodoende weer emosionele homeostase te 

bewerkstellig. Die positiewe selfkonsep word dus in stand gehou. 

Konatief: Op gedragsvlak beskik die persoon nie a Ileen oar die nodige kognitiewe 

vaardighede om in tye van stres te volhard nie, maar die betekenisvolheid van stimuli 

is oak motiverend. Die individu is dus bereid om betrokke te raak en uitdagings te 

aanvaar. 

By die Ander het aangeleerde vindingrykheid nie beduidend met die ander konstrukte 

gekorreleer nie. Die ander konstrukte het egter wel voldoende gekorreleer en dit wil 

dus voorkom asof die gesondheidsgeneigde persoon oar die volgende eienskappe 

beskik: 

Kognitief: Die eise word as verstaanbaar en betekenisvol gesien en mislukkings word 

in perspektief gesien. 

Affektief: Positiewe emosies kom meer dikwels as negatiewe emosies voor. 

Selfkonsep: Die individu beskik oar die vermoe om mislukkings in perspektief te sien 

en sodoende 'n positiewe selfkonsep in stand te hou. 

Konatief: Die individu is gemotiveer om aan eise te probeer voldoen, aangesien dit 

betekenisvol is. Uitdagings word dus aanvaar. 

'n Gesondheidsgeneigde persoon kon dus by albei groepe ge'identifiseer word aan die 

hand van die verbande tussen die meetinstrumente. Die verkennende ondersoek toon 
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dus aan dat die derde empiriese doelstelling wat stel dat die verband tussen die 

konstrukte vir die Blankes en Ander as soortgelyk behoort te wees, aanvaar kan word, 

behalwe in die geval van aangeleerde vindingrykheid wat nie as soortgelyk binne albei 

groepe gemanifesteer het nie. Hiermee is Stap 3 van die statistiese dataverwrking en 

die derde empiriese doelstelling afgehandel. 

6.4 TWEEDE-ORDE-FAKTORSTRUKTUUR VAN SALUTOGENESE 

Daar is vervolgens 'n faktorontleding op die korrelasiematriks (sien 5.3.1) uitgevoer. 

Die resultate word vir Blankes en Ander afsonderlik bespreek. 

6.4.1 Tweede-orde-faktorstruktuur van salutogenese vir die Blankes 

Die tweede-orde-faktorstruktuur van salutogenese vir die Blankes sal vervolgens 

bespreek word. 

6. 4. 1. 1 Enkelfaktoroplossing 

Die resultate van die enkelfaktoroplossing vir die Blankes word vervolgens 

gerapporteer en bespreek. 
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Tabel 6.12 Skuinsfaktor- Enkelfaktoroplossing soos bevind met alle 
veranderlikes vir die Blankes (N = 732) 

I Subskaal Faktor 1 I 
Potens 0,83 

Beteken 0,77 

Lokus 0,67 

Doe It 0,64 

Gebrek 0,62 

Gehard 0,62 

Verstaan 0,62 

Kekstern 0,44 

Ke mos 0,43 

lnterpretasie van eenfaktoroplossing 

Uit bogenoemde blyk dit dat salutogenese as konstruk saamgestel is uit 'n algemene 

faktor wat 'n kombinasie is van wat deur die verskillende meetinstrumente gemeet 

word. In terme van die inhoud van die skale wat op die faktor gelaai het, kan dit gesien 

word as 'n algemene optimistiese houding in die aanskyn van lewenseise. Dit kan ten 

beste gekonseptualiseer word as 'n globale orientasie gekenmerk deur 'n sterk 

koherensiebelewing. Die volgende dimensies word onderskei: 

Kognitief: Die lewe word as betekenisvol en verstaanbaar gesien en daar is 'n 

vertroue in eie vermoe om eise te kan hanteer. Die persoon is van mening dat daar 

genoegsame hulpbronne is om eise te kan gehanteer. Selfs indien eise nie suksesvol 

gehanteer word nie, word dit in perspektief gesien. 

Affektief: Positiewe gevoelens is meer dominant as negatiewe gevoelens en daar is 

'n vermoe om negatiewe gevoelens ten tye van stres te hanteer wat die individu in staat 

stel om langer met die streshanteringspoging te kan volhard. 
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Selfkonsep: 'n Positiewe selfkonsep impliseer 'n vermoe om aan eise te voldoen. Die 

selfkonsep word in stand gehou selfs wanneer daar 'n mislukking in terme van 

streshantering plaasvind, aangesien die individu in staat is om mislukking in konteks 

te evalueer. 

Konatief: Die salutogeniese persoon is aktief by die omgewing betrokke, aanvaar 

geleenthede as uitdagings en beskik oar die vermoe om te volhard ten tye van 

stresvolle situasies deur die aktivering van spesifieke kognitiewe vaardighede. Die 

positiewe ingesteldheid en gevoel van kragdadigheid verhoog die motivering om by 

eksterne stimuli en eise betrokke te raak. Daar word dus nie weggeskram van 

uitdagings en geleenthede nie. 

Wissing en Van Eeden (1994) bevind in 'n ondersoek na algemene psigologiese 

welstand dat 'n globale optimistiese orientasie die eerste faktor is wat 14% van die 

variansie verklaar. Hulle is oak van mening dat dit die beste as koherensiebelewing 

gekonseptualiseer kan word. Die resultate van hierdie navorsing met ander 

meetinstrumente bevestig dat salutogenese of algemene psigologiese welstand 

moontlik verklaar kan word as 'n globale optimistiese lewensorientasie. Die 

tweefaktoroplossing word in Tabel 6.13 gerapporteer. 

6. 4. 1. 2 Tweefaktoroplossing 

Die resultate van die tweefaktoroplossing word vervolgens gerapporteer en bespreek. 
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Tabel 6.13 Skuinsfaktor- Tweefaktoroplossing soos bevind vir alle 
veranderlikes vir die Blankes (N = 732) 

I Subskaal Faktor 1 Faktor 2 I 
Potens 0,88 

Ge hard 0,70 

Lokus 0,62 

Betaken 0,56 

Gebrek 0,46 

Verstaan 0,43 

Kekstern 0,74 

Kemos 0,71 

Doe It 0,52 

lnterpretasie van tweefaktoroplossing 

Soos blyk uit Tabel 6.13 word tussen twee faktore onderskei. Die eerste faktor kan aan 

die hand van die inhoud van die items gesien word as die globale positiewe orientasie 

soos by die enkel faktor. Die tweede faktor is saamgestel uit die subskale van SCS wat 

spesifieke gedragsvaardighede meet en die selfdoeltreffendheidskaal van Bandura 

( 1982). Hierdie is dus kognitiewe vaardighede wat op gedragsvlak aangewend word 

ten einde stressors te hanteer. Dit is saamgestel uit vaardighede om emosionele 

reaksies te beheer en ook spesifieke probleemoplossende gedrag. Dit is weer eens 

interessant om daarop te let dat die GEBREK-subskaal van SCS op die eerste faktor 

laai. Dit mag moontlik 'n aanduiding wees dat die subskaal in terme van die inhoud 

meer met die algemene salutogeniese konstrukte verband hou as met die res van self

kontrole soos deur Rosenbaum (1985) gekonseptualiseer. 

Die selfkontroleskedule en selfdoeltreffendheidskaal is nie op die gesondheid

sielkunde gegrond nie, maar Antonovsky (1987) en Strumpher (1990) is van mening 

dat hierdie konseptualiserings moontlik met salutogenese verband hou. In hierdie 

navorsing blyk dit dus dat albei hierdie meetinstrumente wel deel vorm van 
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salutogenese vir die Blankes, alhoewel verdere navorsing nodig is om die effek van die 

verskillende faktore van aangeleerde vindingrykheid uit te klaar. Die drie

faktoroplossing word in Tabel 6.14 gerapporteer. 

6. 4. 1. 3 Oriefaktoroplossing 

Die resultate van die driefaktoroplossing vir die Blankes word gerapporteer en 

bespreek. 

label 6.14 Skuinsfaktor- Driefaktoroplossing vir alle subskale vir die Blankes 
(N =732) 

I Subskaal Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 I 
Gehard 0,68 

Potens 0,66 

Betaken 0,63 

Gebrek 0,39 

Kekstern 0,73 

Ke mos 0,67 

Doe It 0,53 

Lokus 0,62 

Verstaan 0,28 

lnterpretasie van driefaktoroplossing 

Wanneer drie faktore onttrek word, blyk dit dat lokus van kontrole en die VER ST AAN

subskaal van koherensiebelewing 'n aparte faktor verteenwoordig. Die eerste faktor 

fokus dan meer op die betekenisvolheid van stimuli en daarom die aanvaarding van die 

uitdagings. Dit dui steeds op 'n positiewe ingesteldheid en optimisme in die hantering 

van lewenseise. 

Die tweede faktor bestaan steeds uit die KEMOS- en KEKSTERN-subskale van SCS, 
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sowel as selfdoeltreffendheid. Hierdie is dus die kognitiewe en spesifieke gedrags

vaardighede wat gebruik word om stressors mee te hanteer. 

Die derde faktor is saamgestel uit lokus van kontrole en die VERSTAANBAARHEID

subskaal van koherensiebelewing. Hierdie faktor verteenwoordig dus 'n vermoe om 

stimuli as georden en verstaanbaar te sien, maar ook die persepsie dat daar voldoende 

interne of eksterne bronne is om die eise mee te hanteer. 

BESPREKING 

Uit bogenoemde blyk dit dus dat daar wel sekere dimensies binne die konstruk 

'salutogenese' ge'identifiseer kan word. Dit blyk dat die gesondheidsgeneigde persoon 

iemand is wat oor 'n positiewe, optimistiese lewensorientasie as basiese onderliggende 

faktor beskik. Dit kan as die bepalende onderliggende persoonlikheidsdimensie beskou 

word. Die volgende kenmerke is ook ge'identifiseer: 

Kognitief: Die salutogeniese persoon is van mening dat die eise betekenisvol en 

verstaanbaar is en dat hy/sy oor die vermoens en vaardighede beskik om aan die eise 

te voldoen. Daar is die verwagting dat eise suksesvol gehanteer kan word en selfs 

indien daar 'n mislukking is, word dit in perspektief geevalueer. 

Affektief: Daar is 'n vermoe om emosies te beheer en positiewe emosies, eerder as 

negatiewe emosies, kom meer geredelik voor. 

Selfkonsep: Die salutogeniese persoon beskik oor 'n positiewe vertroue in sy/haar eie 

vermoe om situasies te hanteer. Hy/sy beskik ook oor die vermoe om mislukkings in 

stressorhantering in perspektief te sien en om sodoende weer emosionele homeostase 

te bewerkstellig. Die positiewe selfkonsep word dus in stand gehou. 

Konatief: Op gedragsvlak beskik die persoon nie a Ileen oor die nodige kognitiewe 

vaardighede om te volhard in tye van stres nie, maar die betekenisvolheid van stimuli 

is ook motiverend. Die individu is dus bereid om betrokke te raak en uitdagings te 

aanvaar. 
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Die navorser is van mening dat die tweefaktoroplossing die maklikste interpreteerbaar 

blyk te wees, aangesien die derde faktor wat onttrek word, wat bestaan uit lokus van 

kontrole en die VER ST AAN-subskaal van koherensiebelewing, konseptueel 

ooreenstem met die eerste faktor wat 'n positiewe lewensuitkyk verteenwoordig. Die 

onttrekking van 'n derde faktor verhoog nie die interpreteerbaarheid van die faktore nie 

en in die korrelasiematriks is bevind dat hierdie faktore 'n hoe mate van 

ooreenstemming met die ander konstrukte toon. Dit wil dus voorkom asof die 

bepalende salutogeniese persoonlikheidskenmerke, soos bo bespreek, wel vir die 

Blankes onttrek kon word. 

Hiermee is die vierde empiriese doelstelling vir die Blankes afgehandel. Die 

doelstelling was om die faktoriale struktuur van salutogenese te ondersoek om 

bepalende kenmerke/spesifieke interpreteerbare dimensies van salutogenese vir die 

Blankes aan te dui. 

6.4.2 Tweede-orde-faktorstruktuur van salutogenese vir die Ander 

Na aanleiding van die indikasies van die Kaiser-reel en die Chi-kwadraat-toets word 

die resultate van die enkelfaktorontleding in Tabel 6.15 hieronder weergegee en 

ge"interpreteer. 

Tabel 6.15 Skuinsfaktor- Eenfaktoroplossing vir alle subskale vir Ander 
(N = 203) 

Subskaal Faktor 1 

Potens 0,77 

Gehard 0,66 

Verstaan 0,61 

Lokus 0,61 

Gebrek 0,56 

Beteken 0,55 

Doe It 0,45 
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lnterpretasie 

Uit Tabel 6.15 blyk dit dat al die subskale met die uitsondering van die KEMOS- en 

KEKSTERN-subskale van die selfkontrolevraelys op die algemene faktor laai. Die 

algemene faktor se items dui op 'n globale disposisie tot positiwiteit en optimisme. Dit 

is dus soortgelyk aan die basiese installing soos bevind by die Blankes, maar met 

uitsluiting van die kognitiewe en gedragskomponente soos verteenwoordig deur die 

selfkontroleskedule. 

Hierdie bevinding is in pas met Wissing en Van Eeden (1994) se opmerking dat 

psigologiese welstand moontlik in verskillende patrone gevind kan word. Die pad na 

'n salutogeniese orientasie by die Ander is dus waarskynlik verskillend van die van die 

Blankes. Dit betaken egter nie dat 'n salutogeniese orientasie nie by die Ander gevind 

word nie, net dat dit nie dieselfde kognitiewe en gedragsaspekte insluit nie. Verdere 

navorsing behoort gedoen te word ten einde die verskillende paaie na 'n salutogeniese 

orientasie by die verskillende groepe te bepaal. 

Na aanleiding van die vierde empiriese doelstelling blyk dit dus dat die tweede-orde

faktorontleding wel 'n algemene konstruk blootgele het, maar nie 'n moontlike tweede

of derdefaktor nie. In terme van die verskille tussen die twee groepe kan aanvaar word 

dat daar wel verskille tussen die verskillende groepe is. Hiermee is die vierde 

empiriese doelstelling bereik. 

BESPREKING 

Uit bogenoemde blyk dit dat daar vir die Blankes 'n gesondheidsgeneigde persoon 

ge"ldentifiseer kon word, wat oor spesifieke kenmerke beskik. Hierdie dimensies is 

bespreek. Die Ander het slegs 'n enkele kenmerk opgelewer wat met die Blankes 

ooreenstem, behalwe dat dit nie die gedrag- en kognitiewe dimensies getoon het nie. 

Daar kan dus aanvaar word dat die salutogeniese persoon by albei groepe oor 

dieselfde onderliggende optimistiese, salutogeniese persoonlikheidskenmerk beskik, 
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maar dat die dimensies daarvan nie by die Ander onderskei kon word nie. Dit blyk dus 

dat daar wel verskille tussen die Blankes en Ander bestaan. 

6.5 HIPOTESETOETSING 

In die lig van die kruiskulturele validering van die salutogenetiese instrumente, word 

die aanname gemaak dat die sielkundige dimensies wat bestudeer is, betekenisvolle 

manifestasies van salutogenese binne Blanke en Ander is. Die korrelasiematrikse van 

die twee groepe was derhalwe gesamentlik as die insetdata vir bevestigende 

faktorontleding gebruik om die hipoteses (sien 5. 7) te toets. Die resultate hiervan word 

in Tabel 6.16 gerapporteer. 

Tabel 6.16 Bevestigende faktorontledingsresultate vir albei groepe gesamentlik 

DIMENSIE PARAMETER- 1- R2
: FOUT- R2

: WARE VARIANSIE 
SKATTING VARIANSIE 

Koherensie 0,99* 0,016 0,98 

Beteken 0,83* 0,32 0,68 

Verstaan 0,83* 0,32 0,68 

PGV 0,52* 0,73 0,27 

Potensie 0,61* 0,63 0,37 

scs 0,41* 0,83 0,17 

Ke mos 0,33* 0,89 0,11 

Kekstern 0,34* 0,88 0,12 

Gebrek 0,55* 0,70 0,30 

LVK 0,52* 0,73 0,27 

Doe It 0,49* 0,76 0,24 

* (p<0,01). 

Nulhipotese 1: 

Uit Tabel 6.16 kan afgelei word dat alle dimensies betekenisvolle manifestasies van 

salutogenese (p<0,01) is. Nulhipotese 1 word derhalwe verwerp. 
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H1 .1 wat stel dat koherensiebelewing 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese 

is, wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as insetdata 

gebruik word, word dus nie verwerp nie. 

H1 .2 wat stel dat betekenisvolheid 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese is, 

wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as insetdata gebruik 

word, word dus nie verwerp nie. 

H1 .3 wat stel dat verstaanbaarheid 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese 

is, wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as insetdata 

gebruik word, word dus nie verwerp nie. 

H 1.4 wat stel dat persoonlikheidsgehardheid 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese is, wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word, word dus nie verwerp nie. 

H1 .5 wat stel dat potensie 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese is, wanneer 

die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as insetdata gebruik word, 

word dus nie verwerp nie. 

H1 .6 wat stel dat aangeleerde vindingrykheid (SCS) 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese is, wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word, word dus nie verwerp nie. 

H1 .7 wat stel dat kontrole oor emosies (KEMOS) 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese is, wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word, word dus nie verwerp nie. 

H1 .8 wat stel dat kontrole oor eksterne eise 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese is, wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word, word dus nie verwerp nie. 
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H1 .9 wat stel dat gebrek aan kontrole (GEBREK) 'n betekenisvolle manifestasie van 

salutogenese is, wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as 

insetdata gebruik word, word dus nie verwerp nie. 

H1 .1 O wat stel dat lokus van kontrole 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese 

is, wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as insetdata 

gebruik word, word dus nie verwerp nie. 

H1 .11 wat stel dat selfdoeltreffendheid 'n betekenisvolle manifestasie van salutogenese 

is, wanneer die korrelasiematrikse van die twee groepe gesamentlik as insetdata 

gebruik word, word dus nie verwerp nie. 

Nulhipotese 2: 

In die lig van passingstatistiek (RMSEA= 0,22) word swak passing gevind. 'n RMSEA 

van 0,50 sou op goeie passing gedui het (Joreskog & Sorbom, 1993). Nulhipotese 2 

word dus nie verwerp nie. Hierdie resultate dui daarop dat die konstruk 'salutogenese' 

nog nie behoorlik uitgeklaar is nie en dat nog konstrukte ge·identifiseer moet word ten 

einde salutogenese volledig te bestudeer. 

Hiermee is die vyfde empiriese doelstelling bereik, en Stap 6 van die empiriese 

ondersoek afgehandel. 

6.6 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die empiriese resultate gerapporteer, bespreek en ge·integreer. 

Daar is gefokus op die dimensionaliteit, konstrukgeldigheid en betroubaarheid van die 

meetinstrumente, sowel as die produkmomentkorrelasies tussen die vraelyste en 

subskale. 'n Tweede-orde-faktorstruktuur is oak bereken ten einde die bepalende 

salutogeniese kenmerke vir die Blankes en Ander te identifiseer. Bevestigende 

faktorontledings is bereken en die geformuleerde hipoteses is getoets. 

Hoofstuk 7 handel oor die gevolgtrekkings, tekortkominge en aanbevelings. 
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HOOFSTUK 7: GEVOLGTREKKINGS, TEKORTKOMINGE EN AANBEVELINGS 

In hierdie hoofstuk word die gevolgtrekkings, tekortkominge en aanbevelings van die 

navorsing aangebied. Die formulering van gevolgtrekkings word eerste aangebied en 

daarna word die tekortkominge van die navorsing bespreek. Aanbevelings word 

geformuleer en laastens word 'n teoretiese herkonstruksie van salutogenese as 

integrasie tot die navorsing aangebied. 

7.1 GEVOLGTREKKINGS 

Uit die integrasie van die resultate kan die oorkoepelende gevolgtrekking gemaak word 

dat die navorsing in sy doel geslaag het. Die gevolgtrekkings word vervolgens per 

doelstelling van die navorsing geformuleer (vgl. 1.3). 

7.1.1 Literatuuroorsigdoelstellings 

Doelstelling Een: 

Die eerste doelstelling van die literatuuroorsig, naamlik pm die aanspraak van 

salutogenese as 'n nuwe paradigma in gesondheidsielkunde krities te evalueer, is in 

Hoofstuk 2 bereik. 

Hieruit word die gevolgtrekking gemaak dat salutogenese wel as nuwe paradigma in 

gesondheidsielkunde funksioneer. Salutogenese het navorsing as paradigma reeds 

begin rig, voor dit eksplisiet deur Antonovsky (1979) as paradigma omskryf is. Die 

paradigma toon genoeg klemverskille van die patogeniese paradigma om dit as 'n 

afsonderlike paradigma te beskou. Voorts voldoen dit aan die vereistes van 

akkuraatheid binne die domein, dit beskik oar reikwydte en daar is aangetoon dat die 

paradigma in staat is om fenomene saam te groepeer ten einde verwarring te 

verminder. 

In terme van Kuhn (1970) se sikliese wetenskapsbeskouing is in Hoofstuk 2 aangetoon 
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dat salutogenese as 'n mini-revolusie beskou kan word wat tot akkumulatiewe 

wetenskaplike prestasie bydra. Die gevolgtrekking word ook gemaak dat salutogenese 

as paradigma nog mank gaan aan ge·integreerde modelle en dat die uitbreiding en 

verheldering van die paradigma en teoriee aandag moet geniet. 

Doelstelling Twee: 

Die tweede doelstelling, naamlik om die ge"identifiseerde salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke te analiseer ten einde die teoretiese begronding bloot te le 

sodat bepaal kan word of die spesifieke kenmerke wel as deel van die salutogeniese 

paradigma beskou kan word, is in Hoofstuk 3 bereik. 

Uit Hoofstuk 3 word die gevolgtrekking gemaak dat die ge·identifiseerde salutogeniese 

konstrukte, koherensiebelewing, gehardheid, potensie, lokus van kontrole en self

doeltreffendheid genoeg teoretiese ooreenstemming toon dat 'n algemene teoretiese 

konstruk 'salutogenese' ge·identifiseer kan word. Die moontlike uitsondering is 

aangeleerde vindingrykheid, maar hierdie konstruk mag moontlik ook deel vorm van die 

salutogeniese paradigma as die operasionalisering van die ander konstrukte. Die 

gevolgtrekking word ook gemaak dat die salutogeniese konstrukte dui op 'n algemene 

persoonlikheidsingesteldheid wat deur konstrukte wat uit verskillende teoretiese 

agtergronde gekonseptualiseer is, verteenwoordig word. 

Die gevolgtrekking word ook gemaak dat salutogenese as paradigma baat kan vind by 

die bestudering van bestaande persoonlikheidskenmerke en -teoriee ten einde 

gesondheid te verklaar en te bevorder. Die ooreenkoms tussen konstrukte wat uit 

verskillende teoretiese en paradigmatiese onderbou voortvloei, toon aan dat 

salutogenese nie in afsondering van personologie bestudeer kan word nie. 

Doelstelling Orie: 

Die derde doelstelling, naamlik om 'n algemene konstruk 'salutogenese' te identifiseer 

en om, indien dit wel bestaan, vas te stel uit watter bepalende kenmerke dit saamgestel 

is, is in Hoofstuk 4 bereik. Meer spesifiek is die volgende kenmerke ge"identifiseer: 
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Die salutogeniese persoon is 'n individu wat op grond van vertroue in eie vermoens, 

hetsy kognitief, affektief, of vaardighede, in staat is om die eksterne eise as 

verstaanbaar, kontroleerbaar en betekenisvol te beskou. Dit stel die individu in staat 

om aktief by die omgewing betrokke te raak en vaardighede in werking te stel om die 

eise uit die omgewing te hanteer. Tydens streshantering is die salutogeniese persoon 

effektief en in staat om interne emosies te beheer en ook te volhard ten einde doelwitte 

te bereik. Die salutogeniese persoon glo in eie vermoens en mislukkings word in 

konteks geevalueer ten einde eiewaarde in stand te hou. Hierdie persoonlikheids

kenmerke stel die salutogeniese persoon in staat om ten spyte van stressors, steeds 

te neig na optimaliteit en groei wat 'n positiewe effek op gesondheid kan uitoefen. 

Die gevolgtrekking word verder gemaak dat salutogenese op soveel dimensies van 

menswees 'n invloed uitoefen, dat die reikwydte daarvan waarskynlik baie breer kan 

wees. Daar is aangetoon dat salutogenese 'n invloed uitoefen op die kognitiewe, 

affektiewe, die selfbeeld en motivering, asook gedrag van die individu. Die 

salutogeniese persoon se optimistiese ingesteldheid en sy/haar vermoe om stressors 

te hanteer en selfs mislukking te verwerk, kan 'n invloed uitoefen op ander dimensies 

soos werksgedrag, verhoudingsgedrag en optimaliteit in die algemeen. 

7.1.2 Empiriese ondersoekdoelstellings 

Doelstelling Een: 

Die eerste empiriese doelstelling, naamlik om die dimensionaliteit van die 

salutogeniese meet-instrumente te bepaal, is in Hoofstuk 6 bereik. Uit die resultate blyk 

dit dat die verwagte faktorstruktuur vir sommige vraelyste nie gevind is nie. Die 

konstrukte, soos geoperasionaliseer, is dus nog nie in so 'n mate verfyn om die 

konseptualisasie akkuraat weer te gee nie. Vir elke konstruk was daar genoeg 

ooreenstemming tussen die Blankes en Ander wat verdere verwerking met die 

meetinstrumente moontlik gemaak het. 
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Doelstelling Twee: 

Die tweede doelstelling, naamlik om die betroubaarheid van die bestaande 

salutogeniese meetinstrumente vir die verskillende groepe te bepaal, is in Hoofstuk 6 

bereik. Uit die resultate blyk dit dat die meetinstrumente oor aanvaarbare vlakke van 

betroubaarheid beskik. Die verskil in betroubaarheidstellings tussen die Blankes en 

Ander dui daarop dat die manifestasie, operasionalisering en meting van salutogenese 

verfyn moet word ten einde kultuurverskille te akkommodeer. Die gevolgtrekking word 

gemaak dat die meetinstrumente, soos gebruik in hierdie navorsing, betroubaar was. 

Doelstelling Orie: 

Die derde doelstelling, naamlik om die verband tussen bestaande meetinstrumente wat 

aspekte van salutogenese by die verskillende groepe weergee, te bepaal, ten einde 'n 

algemene konstruk 'salutogenese' te identifiseer, is in Hoofstuk 6 bereik. Die resultate 

het aangetoon dat al die ge·identifiseerde salutogeniese persoonlikheidskenmerke ten 

opsigte van die Blankes met mekaar gekorreleer het. Die gevolgtrekking word dus 

gemaak dat die volgende persoonlikheidskonstrukte by die Blankes tot salutogenese 

bydrae: 

• Koherensiebelewing: Die individu sien die omgewing en stimuli as 

verstaanbaar en betekenisvol. Die hanteerbaarheidsdimensie word deur die 

verstaanbaarheids- en betekenisvolheidsdimensies ondervang. 

• Persoonlikheidsgehardheid: Die individu beskik oor die vermoe om 

verbonde te voel aan die leefwereld, om 'n persepsie van kontrole oor die 

omgewing te he en om eise as uitdagings te sien. Die afsonderlike dimensies 

is nie in hierdie studie bevind nie en gevolglik word die konstruk 'gehardheid' 

as 'n samestelling van hierdie faktore gesien. 

• Potensie: Die individu beskik oor genoeg vertroue in eie vermoens gegrond 

op die persepsie van die gemeenskkap as georden en verstaanbaar, om eise 

te kan hanteer. 
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• Aangeleerde vindingrykheid: Die individu beskik oor sekere vaardighede 

en 'n repertoire van gedrag wat streshantering vergemaklik deur die 

operasionalisering van die vaardighede. 

• Lokus van kontrole: Die individu het 'n standhoudende vertroue dat 

beloning vir gedrag in die self gesetel is en die verantwoordelikheid by die 

self berus. 

• Selfdoeltreffendheid: Die individu beskik oor voldoende vertroue in eie 

vermoens wat hom/haar in staat stel om negatiewe emosies te beheer en ten 

tye van streshantering te volhard. 

Vir die Ander word die gevolgtrekking gemaak dat die gedragsvaardighede van 

aangeleerde vindingrykheid, soos gemeet deur die selfkontroleskedule nie deel vorm 

van salutogenese nie. Vir hierdie groep word salutogenese dus saamgestel uit die 

volgende konstrukte: 

• Koherensiebelewing: Die individu sien die omgewing en stimuli as 

verstaanbaar en betekenisvol. Die hanteerbaarheidsdimensie word deur die 

verstaanbaarheids- en betekenisvolheidsdimensies ondervang. 

• Persoonlikheidsgehardheid: Die individu beskik oor die vermoe om 

verbonde te voel aan die leefwereld, om 'n persepsie van kontrole oor die 

omgewing te he en om eise as uitdagings te sien. Die afsonderlike dimensies 

is nie in hierdie studie bevind nie en gevolglik word die konstruk 'gehardheid' 

as 'n samestelling van hierdie faktore gesien. 

• Potensie: Die individu beskik oor voldoende vertroue in eie vermoens wat 

gegrond is op die persepsie dat die gemeenskap georden en verstaanbaar 

is, om eise te kan hanteer. 
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• Lokus van kontrole: Die individu het 'n standhoudende vertroue dat 

beloning vir gedrag in die self gesetel is en die verantwoordelikheid by die 

self berus. 

• Selfdoeltreffendheid: Die individu beskik oor voldoende vertroue in eie 

vermoens wat die individu in staat stel om negatiewe emosies te beheer en 

ten tye van streshantering te volhard. 

Die gevolgtrekking word dus gemaak dat daar kultuurverskille tussen die verskillende 

bevolkingsgroepe bestaan rakende die totstandkoming en manifestasie van 

salutogenese. Ten opsigte van die manifestasie van salutogenese by die verskillende 

bevolkingsgroepe bestaan daar dus 'n onvolledigheid in die bestaande literatuur en 

navorsing waar kultuurverskille nie in ag geneem word nie. Die gevolgtrekking word 

gemaak dat die meting van salutogeniese konstrukte nie die unieke kulturele verskille 

in operasionalisering en manifestasie voldoende in ag neem nie en dat daar dus 'n 

leemte in hierdie verband bestaan. Die gevolgtrekking word ook gemaak dat die 

onderliggende meganismes en manifestasie van salutogenese nie kultuurvry is nie en 

dat die individuele idiosinkratiese belewing in konteks bestudeer moet word. 

Doelstelling Vier: 

Die vierde doelstelling van die empiriese ondersoek, naamlik om die faktoriale 

struktuur van salutogenese te ondersoek om bepalende kenmerke vir die onderskeie 

bevolkingsgroepe aan te dui, is in Hoofstuk 6 bereik. Die resultate toon aan dat 

salutogenese vir die Blankes uit 'n algemene bepalende faktor bestaan met 'n tweede 

en selfs moontlike derde faktor. 

Die eerste bepalende kenmerk van salutogenese by die Blankes is 'n optimistiese 

lewensuitkyk en 'n betrokkenheid by die werklikheid. Die individu sien die eksterne eise 

as uitdagings wat betekenisvol en daarom die moeite werd is. Dit het 'n invloed op die 

bereidwilligheid om by die eksterne omgewing betrokke te raak en het ook 'n positiewe 

invloed op streshantering en gesondheid. 
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Die tweede bepalende faktor van salutogenese vir die Blankes bestaan uit sekere 

gedragsvaardighede wat streshantering vir die individu op praktiese vlak vergemaklik. 

Hierdie gedragsvaardighede stel die individu in staat om negatiewe emosies tydens die 

streshanteringsproses te tern om sodoende langer te volhard. 

Die moontlike derde faktor van salutogenese is die persepsie van hulpbron

beskikbaarheid en die vermoe om die stimuli uit die omgewing as verstaanbaar waar 

te neem. Die gevolgtrekking word gemaak dat hulpbronbeskikbaarheid 'n invloed op 

die individu se persepsie van kragdadigheid be'invloed. Die verstaanbaarheid van 

stimuli plaas die individu in 'n posisie waar moontlike opsies en gedrag ondersoek kan 

word. Hulpbronbeskikbaarheid verhoog die individu se persepsie van kontrole en 

kragdadigheid. 

By die Ander het dit geblyk dat salutogenese as 'n enkele faktor funksioneer. Die 

salutogeniese persoon by die Ander is 'n individu wat oor 'n optimistiese lewensuitkyk 

beskik, wat stimuli as verstaanbaar en betekenisvol waarneem en op grond daarvan, 

aktief by die leefwereld betrokke is. Die gedragsdimensies, soos gemanifesteer by die 

Blankes vorm nie deel van die salutogeniese persoonlikheid by die Ander nie. Die 

gevolgtrekking word verder gemaak dat daar dus 'n leemte in die literatuur is rakende 

die unieke manifestasie en operasionalisering van salutogeniese konstrukte by 

verskillende bevolkingsgroepe. Alhoewel die resultate aangedui het dat daar verskille 

tussen die Blankes en Ander bevind is, het die resultate ook aangedui dat 'n 

optimistiese persoon wat situasies as betekenisvol beskou, die basis van die 

salutogeniese persoonlikheid is. 

Daar is dus bevind dat alhoewel die basiese kenmerke ooreenstem, daar wel verskille 

is in terme van die manifestasie van die salutogeniese persoonlikheid by die 

onderskeie bevolkingsgroepe. Die gevolgtrekking word gemaak dat die kultuurverskille 

tussen bevolkingsgroepe in Suid-Afrika tot verskillende meganismes en manifestasies 

van salutogenese kan lei. 
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Doelstelling Vyf: 

Die vyfde doelstelling, naamlik om die aansluiting tussen die teorie van salutogenese 

en die empiriese realiteit te bepaal, is in Hoofstuk 6 bereik. Die gevolgtrekking word 

gemaak dat die konstruk 'salutogenese' nog nie duidelik genoeg uitgeklaar is nie en 

verdere konstrukte ontbloot moet word ten einde salutogenese volledig te verklaar. Die 

gevolgtrekking word ook gemaak dat daar 'n leemte in die teorie en operasionalisering 

van die konstruk 'salutogenese' bestaan. 

Doelstelling Ses: 

Die sesde doelstelling, naamlik om aanbevelings te formuleer, word later in die 

hoofstuk aangespreek. 

Hiermee is Stap 7 van die empiriese ondersoek, naamlik die formulering van 

gevolgtrekkings afgehandel. 

7.2 TEKORTKOMINGE 

Die volgende tekortkominge van hierdie navorsing is ge"identifiseer. 

7.2.1 Negatiewe affektiwiteit 

Die insluiting van negatiewe affektiwiteit by die meting van die salutogeniese konstrukte 

sou die moontlike kontaminasie van die resultate deur negatiewe affektiwiteit kon 

aandui. Waar sekere outeurs aangedui het dat positiewe en negatiewe affek 

onafhanklik van mekaar funksioneer (Diener & Emmons, 1985), is daar in die literatuur 

aangetoon dat negatiewe affek verband hou met die salutogeniese konstrukte. Ten 

einde die konstrukgeldigheid van salutogenese te verhoog, is dit dus belangrik om die 

effek van negatiewe affektiwiteit te beheer. 
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7 .2.2 Objektiewe meting van gesondheid 

Hierdie navorsing het spesifiek gefokus op die verband tussen die salutogeniese 

konstrukte, maar die objektiewe meting van gesondheid as kriteriumveranderlike sou 

kon bydra tot die voorspellingsgeldigheid van die moontlike effek van die salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke op gesondheid. 

Hiermee is Stap 8 van die empiriese ondersoek, naamlik die formulering van die 

tekortkominge van die navorsing, afgehandel. 

7.3 AANBEVELINGS 

Uit die gevolgtrekkings word die aanbevelings vervolgens ten opsigte van die 

bedryfsielkundige praktyk, gesondheidsielkunde en navorsing gestel. 

7.3.1 Bedryfsielkundige praktyk 

Die psigiese en fisiese gesondheid van die werker is van belang vir die bedryf

sielkundige praktyk, en op grand daarvan word aanbeveel dat daar in die 

bedryfsielkunde wyer oor die konstruk 'salutogenese' besin moet word. Waar 

Strumpher (1995) aantoon dat die konstruk 'salutogenese' uitgebrei kan word tot 'n 

konsep 'fortigenese' wat sterkte in die algemeen veronderstel, kan salutogenese as 

stresweerbaarheidsfaktore in die werkplek uitgebrei en ontwikkel word. Die 

salutogeniese persoonlikheidskenmerke stel die persoon in staat om stres beter te 

hanteer en die ontwikkeling van sodanige faktore kan dus op direkte wyse die koste 

van jaarlikse gesondheidsorg verlaag. Die moontlike invloed van salutogenese op 

werksprestasie en neiging na optimaliteit is aspekte wat die bedryfsielkundige kan 

ondersoek en ontgin. 

Op grand van navorsingsbevindinge kan aanbevelings veral ten opsigte van die 

subveld, bedryfsgeestesgesondheid, gemaak word. Daar word aanbeveel dat 
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salutogenese op onderrigvlak bekend gestel moet word. Die bedryfsielkundige behoort 

bewus te wees van die impak van salutogenese op streshantering en gesondheid ten 

einde hierdie kenmerke te identifiseer as moontlike streswerende hulpbronne ten tye 

van stres. Daar behoort ook 'n bewustheid te wees van die salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke en hoe dit in stresvolle situasies manifesteer ten einde 

gesondheid in stand te hou. Ten tye van stres kan die werker bewus gemaak word van 

die salutogeniese persoonlikheidseienskappe en die operasionalisering daarvan kan 

in 'n gesprek bevestig en aangemoedig word. 

Daar word aanbeveel dat die bedryfsielkundige bewus gemaak word van die verskille 

tussen kultuurgroepe in die manifestasie van salutogenese en die idiosinkratiese 

operasionalisering daarvan. Ten tye van gesprekvoering moet die bedryfsielkundige 

poog om die salutogenese soos dit op verskillende wyses manifesteer, in gedagte te 

hou en nie die verskille te ontken nie. 

Daar word aanbeveel dat die bedryfsielkundige ook op onderrigvlak bewus gemaak 

moet word van die eiesoortige aard van die salutogeniese paradigma ten einde 

salutogeniese navorsing aan te pak. 

7 .3.2 Gesondheidsielkunde 

In die gesondheidsielkunde as vakgebied sal daar wyer besin moet word oor die rol van 

die salutogenese as paradigma. Waar die paradigma al vir 'n wyle geoperasionaliseer 

word, sonder dat dit eksplisiet as paradigma gestel is, is die implikasies van die 

paradigma nog nie in die gesondheidsielkunde nagevolg nie. Daar word dus aanbeveel 

dat die paradigma eksplisiet in die gesondheidsielkunde bekendgestel word. Dit sou 

meebring dat die volgende implikasies van die paradigma geoperasionaliseer word 

wanneer siekte en gesondheid en die rol van persoonlikheid ondersoek word. 

In aansluiting by Antonovsky (1987) se opmerking dat 'n salutogeniese fokus op die 

totale persoon fokus en nie op die siekte nie, is dit verkiesliker om gesondheid op 'n 
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kontinuum te meet, in plaas van die streng dichotome siek/gesondmeting. Alie 

moontlike faktore wat beweging op die kontinuum veroorsaak, moet ondersoek word 

om gesondheid te voorspel en te verbeter. Die salutogeniese fokus op sterkte en 

ontwikkeling eerder as patogene en ineenstorting kan deur die gesondheidsielkunde 

uitgebrei word tot 'n beter begrip van sielkundige en fisiese sterkte in die algemeen. 

In aansluiting by die voorafgaande word daar verder aanbeveel dat, volgens die 

salutogeniese paradigma, die totale populasie die fokus van navorsing word en dat 

gesonde persone oak ondersoek word ten einde vas te stel hoe die salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke geoperasionaliseer word om gesondheid te bevorder. Deur 

middel van navorsing oar gesonde persone kan die gesondheidsielkunde uitgebrei 

word tot 'n beter begrip van die rel van persoonlikheid in streshantering en gesondheid. 

In die gesondheidsielkunde kan salutogeniese persone ge"identifiseer word ten einde 

idiosinkratiese sterktes en swakhede uit te kan wys. Hierdie inligting kan aangewend 

word in die verbetering van gesondheid. Die verskille tussen die Blankes en Ander se 

manifestasie van salutogenese kan ook gebruik word, om volgens die salutogeniese 

metode, die individu se eiesoortige persoonlikheidsamestelling in berekening te hou 

wanneer die individu bestudeer word. Nie alle individue en kultuurgroepe manifesteer 

sterkte op dieselfde wyse nie. 

Waar hierdie navorsing ook aangetoon het dat die onderskeie salutogeniese 

persoonlikheidskenmerke nie uitermate van mekaar verskil nie, word aanbeveel dat die 

gesondheidsielkunde sal besin oor die konseptualisering van teoretiese konstrukte ten 

einde duplikasie uit te skakel. Dit is van meer belang dat die bestaande konstrukte 

binne 'n goed ontwikkelde teorie rakende persoonlikheid, ondersoek moet word. 

Omdat die resultate oak aangetoon het dat salutogenese as konstruk nag nie uitgeklaar 

is nie, word aanbeveel dat verdere konstrukte, wat moontlik tot salutogenese bydra, 

ge·identifiseer word. 
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7 .3.3 Navorsing 

In aansluiting by die argument dat die rol van salutogenese nog nie toerekend in 

gesondheidsielkunde aangespreek word nie, word aanbeveel dat navorsing gedoen 

word oor die meganismes waardeur salutogeniese persoonlikheidskenmerke 'n invloed 

op streshantering en gesondheid uitoefen. Die psigofisiologiese meganismes van die 

konstruk moet uitgeklaar word. Daar word ook aanbeveel dat, aangesien hierdie 

navorsing kultuurverskille bevind het, die manifestasie van salutogenese by die 

verskillende kultuurgroepe ondersoek word. 

In aansluiting by Kobasa (1990) se argument word aanbeveel dat die fokus van 

navorsing moet verskuif na die ondersoek van salutogenese binne 'n goed ontwikkelde 

persoonlikheidsteorie. Teorie-ontwikkeling en 'n begrip vir hoe die onderskeie 

konstrukte saamhang, moet binne 'n oorkoepelende raamwerk plaasvind waarbinne 

tussen die strukture van persoonlikheid onderskei word. 

Ten einde die tekortkominge van hierdie navorsing aan te spreek (sien 7.2) word 

aanbeveel dat die salutogeniese konstrukte met mekaar vergelyk word, maar ook met 

negatiewe affektiwiteit, ten einde die rol van negatiewe affektiwiteit te kontroleer. Daar 

word verder ook aanbeveel dat die salutogeniese persoonlikheidskenmerke en hul 

onderlinge samehang teen objektiewe gesondheidskriteria gemeet word. 

Aangesien hierdie navorsing ook aangetoon het dat daar ooreenstemming tussen die 

konstrukte is, word daar aanbeveel dat 'n meetinstrument ontwikkel word om die 

belangrikste dimensies van salutogenese te meet. 

Die gevolgtrekking dat salutogenese wel as paradigma in gesondheidsielkunde 

funksioneer, lei ook tot die aanbeveling dat meer salutogeniese navorsing gedoen moet 

word. Die metafisiese aannames en operasionalisering van salutogenese moet in 

gedagte gehou word wanneer navorsing beplan word. 
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Daar word voorts aanbeveel dat konstrukte wat moontlik tot salutogenese kan bydra, 

ge"identifiseer moet word ten einde die konstruk 'salutogenese' beter te verklaar. In 

hierdie verband word herinner aan die vyf-faktor-model van persoonlikheid en 

optimisme. Die dinamika tussen die onderskeie konstrukte moet ook uitgeklaar word. 

Hiermee is die vyfde doelstelling van die empiriese ondersoek bereik en Stap 9 van die 

empiriese ondersoek afgehandel. 

7.4 INTEGRASIE VAN DIE NAVORSING 

Hierdie navorsing het gehandel oor bepalende persoonlikheidskenmerke in die 

salutogeniese paradigma. 

Salutogenese is deur Antonovsky (1979) bekendgestel. Daar is aangetoon dat die 

patogeniese paradigma beperkings inhou vir die diepte-verstaan van menslike siekte 

en gesondheid. In hierdie navorsing word aangetoon dat die patogeniese paradigma 

binne Kuhn se siening van sikliese wetenskap voor onoplosbare probleme te staan 

gekom het en dat navorsers begin het om salutogeniese antwoorde te formuleer om 

gesondheid te verklaar. Alhoewel die salutogeniese perspektief aanhang begin geniet 

het, is die meeste van die navorsing steeds slags as 'n klemverskil op patogenese 

geformuleer. Die konseptualisering van die invloed van persoonlikheidskenmerke op 

gesondheid word salutogenies gedoen, maar die operasionalisering daarvan is steeds 

in die patogenese uitgevoer. 

Daar word in hierdie navorsing ook aangetoon dat die komponente van die patogeniese 

en salutogeniese paradigmas verskil en meer spesifiek, dat die salutogenese aanvoer 

dat stres alomteenwoordig is, dat stressors inherent neutraal is in terme van 

gesondheidsgevolge en gesondheid nie as die afwesigheid van siekte gedefinieer kan 

word nie. Dit blyk dus dat die komponente van die salutogeniese en patogeniese 

paradigmas in so 'n mate verskil dat salutogenese as 'n nuwe paradigma in 

gesondheidsielkunde beskou kan word. Die bestaan van 'n nuwe paradigma bring mee 
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dat die teorie binne die paradigma uitgebrei moet word ten einde die voorspellings

potensiaal van die paradigma uit te brei (Kuhn, 1970). 

Die salutogeniese paradigma word tot op hede nie op salutogeniese wyse 

geoperasionaliseer nie. Die klemverskille in terme van die meting van gesondheid, die 

effek van losstaande individuele kenmerke op streshantering en die siening dat stres 

inherent negatief is, word selfs in salutogeniese navorsing gevind. Dit is dus belangrik 

dat die salutogeniese perspektief op navorsingsvlak geoperasionaliseer moet word. Dit 

bring onder ander mee dat die mens in totaliteit bestudeer moet word en kwalitatiewe 

navorsing, wat fokus op die idiosinkratiese belewing van die individu uitgevoer moet 

word. Die salutogenese veronderstel dus dat vele faktore tot die mens se vlak van 

gesondheid bydra en dat al hierdie faktore in berekening gebring moet word wanneer 

die individu ondersoek word. 

Binne die salutogeniese paradigma word koherensiebelewing, gehardheid, potensie, 

selfdoeltreffendheid, lokus van kontrole en aangeleerde vindingrykheid as moontlike 

konstrukte ge"identifiseer. 

Hierdie navorsing toon aan dat die konstruk 'salutogenese', vir die Blankes, uit twee, 

en moontlik 'n derde faktor bestaan. Die eerste is 'n algemene ingesteldheid ten 

opsigte van die werklikheid en word saamgestel uit die konstrukte 

'koherensiebelewing', 'gehardheid', 'potensie', 'selfdoeltreffendheid' en 'lokus van 

kontrole'. Hierdie ooreenstemmende persoonlikheidskenmerke bestaan nie alleen uit 

'n ingesteldheid teenoor die eksterne werklikheid nie, maar is oak deels saamgestel uit 

'n selfbeskouing wat gekenmerk word deur 'n algemene optimistiese disposisie en meer 

spesifiek, 'n bewustheid van hulpbronbeskikbaarheid en 'n vertroue in eie vermoe om 

doeltreffend en suksesvol te kan optree. Die siening teenoor die eksterne werklikheid 

word gekenmerk deur 'n evaluasie van die eise as verstaanbaar, hanteerbaar, met 

toereikende hulpbronne en veral betekenisvolheid. Dit bring mee dat die individu 

gemotiveer is om betrokke te raak by die eksterne werklikheid, dat hulpbronne 

geevalueer word en gepaste hanteringstrategiee geselekteer word. Hierdie 



272 

persoonlikheidskenmerke is standhoudend oor lang periodes en in 'n wye reeks van 

situasies. Dit is dus waarskynlik dat hierdie kenmerke ook op ander lewensterreine kan 

bydra tot meer effektiewe funksionering en groei. 

Die tweede faktor bestaan uit die konstruk 'aangeleerde vindingrykheid' wat fokus op 

spesifieke gedrag en vaardighede wat deur individue gebruik kan word ten tye van 

streshantering. Hierdie navorsing toon egter aan dat die een subskaal van aangeleerde 

vindingrykheid konseptueel ooreenstem met die ander salutogeniese vaardighede en 

dat die verband tussen die konstrukte moontlik die gevolg van die enkele subskaal kan 

wees. Die wisselwerking tussen die twee faktore van salutogenese vir die Blankes, en 

meer spesifiek die meganismes waardeur die vaardighede geaktiveer word, verdien 

dus meer aandag. 

Vir die ander groep blyk dit dat salutogenese uit 'n enkele faktor bestaan en dat 

aangeleerde vindingrykheid nie deel vorm van die salutogeniese persoon nie. Hierdie 

navorsing toon ook aan dat salutogenese verskillend by die verskillende 

bevolkingsgroepe manifesteer en dit bevestig Antonovsky (1979) se argument dat 

sosiologiese werklikhede 'n rol by die ontwikkeling van die individu en meer spesifiek 

die salutogeniese persoon speel. Vir die Ander bestaan die konstruk 'salutogenese' uit 

koherensiebelewing, gehardheid, potensie, selfdoeltreffendheid en lokus van kontrole. 

Uit die navorsingsresultate blyk dit ook dat vir sommige van die konstrukte daar nie 'n 

groot mate van ooreenstemming tussen die bevolkingsgroepe gevind kon word nie en 

dat die konstrukte moontlik nie die kulturele verskille in ag neem nie. Daar is dus 

aanduidings dat 'n salutogeniese persoon binne 'n spesifieke kulturele konteks 

stresweerbaarheid verwerf en dat idiosinkratiese verskille, in samewerking met 

kulturele spore, ondersoek moet word ten einde salutogenese te kan verklaar. Verdere 

navorsing is nodig om salutogenese by die verskillende kultuur- en bevolkingsgroepe 

uit te klaar. 

Die navorsingsresultate dui ook daarop dat salutogenese as konstruk nie voldoende 

verklaar kan word deur die ge"identifiseerde salutogeniese persoonlikheidskenmerke 
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nie. Die identifisering van die ander bydraende konstrukte is dus van kardinale belang 

en behoort die fokus van toekomstige navorsing te wees. 

Ten slotte kan dit gestel word dat salutogenese wel 'n nuwe paradigma in gesondheid

sielkunde is en dat daar wel bepalende persoonlikheidskenmerke binne die 

salutogeniese paradigma is. Hiermee is Stap 10 van die empiriese ondersoek, naamlik 

die integrasie van die navorsing, die empiriese ondersoek sowel as die totale 

navorsingsprojek, afgehandel. 

7.5 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die gevolgtrekkings, tekortkominge en aanbevelings van die 

navorsing aangebied. Laastens is 'n integrasie van die navorsing ook aangebied deur 

middel van 'n teoretiese herkonstruksie van salutogenese. 
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