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Ill 

"The term emotion derives from the Latin emovere which translates as: 

• to move, 

• to excite, 

• / to stir up or to 

• agitate" (Reber 1985:234,235). 

Mag elke adolessent die vaardigheid ontwikkel om hierdie energieke kwaliteit van 

emosies te benut om sin en betekenis aan hulle bestaan te gee. 

En mag die opvoedkundige sielkundige oor die nodige insig en emosionele vaardighede 

beskik om te onderskei tussen die adolessent wat bloat sy emosionele energie uitleef 

en die een wat dit na binne "inleef' ... 
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Emosionele intelligensie is nog nie bevredigend binne die Sielkundige Opvoedkunde 

beskryf nie. Die begrip emosionele intelligensie .is deur sosiale wetenskaplikes aanvaar 

en word as een van die intelligensies van menswees beskou. Emosionele intelligensie 

word besk.ou as die vermoe om 

• eie emosies te herken, te verstaan en op aanvaarbare wyse uit te leef, 

• ander se emosies te herken en te verstaan en 

• oie vermoe om die self te motiveer. 

Die doel van die ondersoek was om emosionele intelligensie (EK) binne Sielkundige 

Opvoedkundige terme te beskryf en adolessente wat emosionele probleme beleef s.e 

EK-profiele te ontleed. 'n Bestaande EK-instrument, di.e Q-Metricsvraelys, is vir hierdie 

ddel aangepas en ge'lmplementeer. 

Die slots6m waartoe gekom is, is dat adolessente met emosionele probleme onder 

andere depressief, aggressief en emosioneel ongeletterd is. Die opvoedkundige 

sielkundige kan die EK-instrument as diagnoseringsmiddel aanwend en terapie

beplanning hiervolgens doen. 
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Emotional intelligence has not been described in satisfactory Psychological 

Educational terms. The concept emotional intelligence is accepted by social scientists 

and is regarded as one of the intelligences of being human. Emotional intelligence can 

be described as the ability to 

• recognise and understand one's own emotions and to express it in an 

acceptable way, 

• to recognise and understand others' emotions and 

• / being able to motivate the self. 

The aim of this study was to describe emotional intelligence in Psychological 

Educational terms and to analyse the EQ profiles of adolescents who experience 

emotional problems. An existing EQ instrument, the Q-Metrics Questionnaire, has been 

adapted and implemented for this purpose. 

The final conclusion is that adolescents who experience emotional problems, are 

amongst other things depressed, aggressive and emotionally illiterate. The educational 

psychologist can use the EQ instrument as a diagnostication instrument and can plan 

therapy sessions according to these results. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDENDE ORIENTERING 

1.1 INLEIDING 

Galton (1822-1911) se obsessie om menslike superieuriteit te kwantifiseer, het 'n 

ongekende beweging in die Sielkunde aan die gang gesit. Hy vorm in 1869 'n hipotese 

dat die mens se kopgrootte en die afstand tussen die oe moontlik 'n aanduiding kan 

wees van oorgeerfde kognitiewe kapasiteit (Weber 1991:1 02). Alhoewel Galton nie sy 

hipoteses kon bevestig nie, het hy sielkundiges wereldwyd aan die dink gesit en het 

wetenskaplikes 'n groot belangstelling begin ontwikkel in die meting van individuele 

verskille. Die voorloper vir die moderne intelligensietoets was 'n meetinstrument wat 

deur Binet (1857 -1911) en Simon (1873-1961) ontwikkel is om Franse studente vir 

universiteitstoelating te keur (Slavin 1994: 134). Cattell (1860-1944) het die eerste 

groepintelligensietoets na die Eerste Wereldoorlog ontwikkel en daar is algemeen 

aanvaar dat 'n positiewe uitslag- 'n hoe intelligensietelling- sukses op akademiese en 

ander lewensterreine voorspel het (Mcinerney & Mcinerney 1994:1 05). 

Dekades later het wetenskaplikes tot die slotsom gekom dat 'n hoe intelligensiekwosient 

(IK) nie noodwendig tot 'n suksesvolle en gebalanseerde lewe aanleiding gee nie. 

lnteendeel, dit is moontlik dat 'n persoon met 'n hoe intelligensietelling swak 

interpersoonlike verhoudings handhaaf, ondeurdagte besluite neem, swak vaar in 'n 

veeleisende beroep en dit moeilik vind om emosionele probleme te hanteer. Hierdie 

waarnemings het gelei tot die beset dat die moderne mens meer as fenomenale 

breinkrag nodig het om elke dag fisies en psigies te oorleef - die geboorte van die 

emosionele intelligensiebeweging. 
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In hierdie navorsingsverslag sal gepoog word om lig te werp op emosionele intelligensie 

as dimensie van menswees en die rol wat dit speel in die· geestelike welsyn van die 

mens. 

In die eerste hoofstuk word enkele inleidende opmerkings oor die onderwerp gemaak 

en die probleem wat waargeneem is, word uiteengesit. Die doel, metode en beplanning 

van die ondersoek word ook in die eerste hoofstuk hanteer. 'n Bondige 

begripsverklaring sal ook hier ingesluit word. 

1.2 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM EN PROBLEEM

STELLING 

Emosionele intelligensie (EK) word as onderwerp in groat detail in die populere literatuur 

beskryf en op wetenskaplike wyse vanuit die Sielkunde en die Bedryfsielkunde 

bestudeer. By nadere ondersoek is bepaal dat daar weinig of geen bronne binne die 

Sielkundige Opvoedkunde is wat na emosionele intelligensie verwys nie. In 'n 

bronnesoektog wat in Januarie 1999 onderneem is, is daar op vyf artikels afgekom wat 

emosionele intelligensie binne die Opvoedkunde beskryf en twee wat dit spesifiek binne 

sielkundig opvoedkundige perspektief beskryf. Daar is verder 'n literatuursoektog 

ondE;rneem om te bepaal of daar enige meetinstrumente bestaan wat 'n persoon se 

emosionele intelligensie kan "meet". Behalwe kart meetinstrumente/ vraelysies wat in 

populere tydskrifte verskyn, is slegs op een volledige meetinstrument afgekom, naamlik 

die EQ-meetinstrument (vraelys) van Q-Metrics (Cooper & Sawaf 1998:323-347). 

Die leemte wat bestaan, is dat EK nie volledig en genoegsaam binne die Sielkundige 

Opvoedkunde beskryf word nie. 'n Omvangryke en aanvaarbare EK-meetinstrument 

binne die Sielkundige Opvoedkunde kan derhalwe moontlik nuttig aangewend word. 

Die probleem waarmee die navorser gekonfronteer word, kan soos volg in vraagvorm 

geformuleer word: 
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• Kan emosionele intelligensie suksesvol binne die teorie van die Sielkundige 

Opvoedkunde beskryf word? 

• Kan die Q-Metrics meetinstrument binne die Sielkundige Opvoedkunde 

aangewend word om die opvoedkundige sielkundige te help om emosionele 

"sterkpunte" en "tekortkominge" te identifiseer en kan hierdie kennis die terapeut 

help om terapiesessies met die klient te beplan? 

1.3 AFBAKENING VAN DIE TERREIN 

Die hoofbegrippe wat in hierdie navorsing sentraal staan, is "emosionele intelligensie" 

en "emosionele intelligensie binne die Sielkundige Opvoedkunde". Albei begrippe sal 

later in die afdeling oor begripsverklarings van nader beskryf word, maar ter wille van 

die afbakening van die terrein, word enkele temas wat aangespreek gaan word, hier 

kortliks genoem: 

• Emosionele intelligensie 

• Emosionele intelligensie beskryf vanuit die Sielkundige Opvoedkundige teorie 

• Q-Metrics se meetinstrument as meetinstrument van emosionele intelligensie 

/ 

Die geskiedenis van die ontwikkeling van die konstruk, emosionele intelligensie, sal 

kortliks in die literatuurhoofstuk gegee word asook die verskillende dimensies daarvan. 

Die Q-Metrics meetinstrument sal vervolgens bestudeer word en daar sal bepaal word 

of dit binne die praktyk van die opvoedkundige sielkundige met vrug aangewend kan 

word. Die meetinstrument sal op adolessente wat in die sekondere skoal is, toegepas 

word. Wanneer daar dus in hierdie verslag verwys word na die kind/ers of adolessentle, 

word verwys na 'n kind wat in die sekondere skoal is en tussen die ouderdomme van 

twaalf en negentien jaar oud is. lndien daar in die algemeen na "hy" of "hom" verwys 

word wanneer daar na die adolessent verwys word, word albei geslagte ge'lmpliseer. 

Albei geslagte sal by die navorsing betrek word. 
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1.4 DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die hoofdoel van die ondersoek is om die konstruk emosionele intelligensie nate spoor 

en dit vanuit die Sielkundige Opvoedkunde te beskryf. 'n Verdere belangrike 

doelstelling is om te bepaal of die Q-Metrics meetinstrument binne die opvoedkundig 

sielkundige praktyk aangewend kan word om emosionele, konatiewe, sosiale en 

normatiewe problematiek te identifiseer en aan te spreek. 

1.5 METODE VAN ONDERSOEK 

'n Literatuurondersoek sal onderneem word om te bepaal watter inligting oor 

emosionele intelligensie beskikbaar is en hierdie ondersoek sal hoofsaaklik op die 

terrein van die Opvoedkunde, Sielkunde en Bestuurswetenskappe geskied. Hierdie 

inligting sal verwerk word en spesifiek vanuit 'n sielkundig opvoedkundige perspektief 

bestudeer word en daar sal bepaal word op watter wyse die konstruk aansluit by die 

teorie van die Sielkundige Opvoedkunde. Na afloop van die literatuurondersoek sal die 

bestaande Q-Metrics meetinstrument bestudeer word en sal bepaal word of dit 

aansluiting vind by die dimensies van die teorie van die Sielkundige Opvoedkunde. 

Die ljteratuurstudie sal dus opgevolg word deur 'n empiriese ondersoek waartydens die 

0-Metrics meetinstrument toegepas word en die aanwending en moontlike gebruik van 

die meetinstrument binne die praktyk van die opvoedkundige sielkundige bepaal kan 

word. Daar sal van die kwalitatiewe, en spesifiek die beskrywende navorsingsmetode 

gebruik gemaak word, aangesien 'n objektiewe beskrywing van die manifestasies van 

emosionele intelligensie sal geskied. 

1.6 BEGRIPSVERKLARING 

Die volgende hoofbegrippe sal vervolgens kortliks toegelig word - 'n vollediger 

omskrywing van die begrippe word in hoofstukke 2 en 3 verskaf: 
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• Emosionele intelligensie 

• Sielkundig-opvoedkundige perspektief 

• Q-Metrics meetinstrument 

"Emosionele intelligensie" verwys na die vermoe om die krag en nuttigheid van emosies 

as bran van menslike energie, inligting en invloed, aan te voel, te verstaan en suksesvol 

aan te wend (Cooper & Sawaf 1998:324). lndien hierdie domein van gevoelens vertrou 

en gerespekteer en "korrek" gebruik word, ontwikkel die mens 'n vollediger en dieper 

begrip van 'n mens self en ander mense om 'n mens. Emosionele intelligensie sluit 

selfbegrip, impulsbeheer, deursettingsvermoe, lewensywer, motivering, empatie en 

sosiale behendigheid in (Goleman 1996:46-113). Wat duidelik is, is dat "emosionele 

intelligensie" 'n wye begrip is en veel meer omsluit as die verstaan en nuttige 

aanwending van emosies. 

lndien "emosionele intelligensie" binne 'n sielkundig-opvoedkundige perspektief beskryf 

word, word dit vanuit hierdie bepaalde deelperspektief van die Opvoedkunde gedoen: 

Sielkundige Opvoedkunde onderneem 'n wetenskaplike studie van die opvallend 

meetbare en feitlik kontroleerbare aard van die deelnemers aan die begeleidings

handeling (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:80). Binne die bestek van 

hierdie navorsing is die begeleier die opvoedkundige sielkundige en die begeleide, die 

adolessent. Binne die Sielkundige Opvoedkunde word bepaalde kategoriee of kriteria 

gestel waarvolgens die begeleidingsfenomeen ontleed moet word (Vrey 1979:30,31 ), 

naamlik: 

• Betrokkenheid 

• Betekenisgewing 

• Belewing 

• ldentiteits- en selfkonsepvorming en selfaktualisering 

Hierdie kategoriee sal aangewend word om te bepaal of die ontplooiing van die 

adolessent se emosionele intelligensie na wense verloop en of hy op pad na 

selfaktualisering is. Om die perspektief van die Sielkundige Opvoedkunde verder toe 

te lig, kan verwys word na die ses fasette van menswees wat deur die Sielkundige 

Opvoedkunde beskryf word, te wete 
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• die fisieke, 

• die kognitiewe, 

• die affektiewe, 

• die normatiewe (sedelik-religieuse), 

• die konatiewe en 

• die sosiale. 

Daar sal in hierdie verslag telkens na die fasette van menswees verwys word asook 

hulle spesifieke rol in die ontwikkeling van die adolessent se emosionele intelligensie. 

Daar word in hierdie navorsingsverslag dikwels na die "Q-Metricsvraelys- EQ-vraelys/ 

EK-vraelys" verwys en die begrip word kortliks toegelig. Die Q-Metricsvraelys is deur 

Cooper en Sawaf (1998) ontwikkel en is ekstensief ge'lmplementeer in die Verenigde 

State van Amerika en Kanada. Die vraelys is statisties betroubaar en is gestandaardi

seer. Die benaming "Q-Metrics" is deur die navorsingsliggaam, Essi Systems, aan die 

vraelys gegee. Die doel van die vraelys is om individue by te staan in die eksplorering 

van die gehalte van hul emosionele intelligensie. Dit word gedoen deur 'n steekproef 

te neem van die persoon se persoonlike sterk- en kwesbare punte en dit op 'n profiel 

voor te stel. Hierdie profiel help verder om individuele en interpersoonlike patrone vir 

emosionele sukses te identifiseer. Die volledige meetinstrument verskyn in Bylae 1. 

1.7/ BEPLANNING VAN DIE STUDIE 

Daar sal eerstens 'n literatuurstudie onderneem word om vas te stel wat reeds oor 

emosionele intelligensie aangeteken is. Die konstruk sal vervolgens vanuit die 

Sielkundige Opvoedkunde beskou word en daar sal gepoog word om 'n voorstelling te 

maak van die wyse waarop die konstruk binne hierdie teorie beskryf kan word. 

Fasette wat spesifiek in hoofstuk 2 behandel sal word, is die volgende: 

• Emosies 

• lntelligensie 
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• Emosionele intelligensie 

• Die geskiedenis van die ontwikkeling van die konstruk en 'n bespreking van die 

beskikbare modelle 

• Emosionele intelligensie beskryf vanuit die Sielkundige Opvoedkunde 

• Bepaling van emosionele intelligensie - aard en inhoud van die Q-Metrics 

meetinstrument 

rn hoofstuk 3 sal die empiriese ondersoek wat onderneem is, beskryf word. Die 

volgende aspekte sal in hierdie hoofstuk aangespreek word: 

• Die keuse van 'n navorsingsmetode- beskrywende navorsing- word gemotiveer. 

• 'n Motivering vir die aanpassing van die items van die meetinstrument/vraelys 

word gegee. 

• Die selektering van proefpersone en die implementering van die meetinstrument 

- die opstel van 'n emosionele intelligensieprofiel -word beskryf. 

• Die voer van onderhoude- die resultate van elkeen van die proefpersone se 

vraelyste word gebruik as riglyn vir die voer van onderhoude en word saam met 

die EK-profielresultate weergegee. 

• Aspekte wat by elke proefpersoon as 'n sterkpunt of as 'n uitval beskou kan word 

en in terapie aangespreek behoort te word, word uitgelig. 

• Faktore wat die proefpersone in gemeen het en 'n aanduiding van waar hulle 

emosioneel van mekaar verskil, word bespreek. 
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Die navorsingsverslag word 1n hoofstuk 4 afgesluit en sal uit die volgende 

onderafdelings bestaan: 

• Samevatting van die literatuurstudie en bevindinge en aanbevelings wat hieruit 

voortspruit 

• Samevatting en bevindinge van die empiriese ondersoek en aanbevelings op 

grand hiervan - evaluering van die nut van die meetinstrument 

• Probleme wat tydens die ondersoek ondervind is 

• Aspekte wat verdere navorsing regverdig 

1.8 TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is daar gepoog om bree agtergrondinligting aangaande die 

onderwerp te verskaf. Die beplanning van die ondersoek is in bree trekke beskryf en 

inleidende verklarings van die mees prominente begrippe wat in hierdie navorsing ter 

sprake is, is gegee. 

In die volgende hoofstuk word die omvangryke onderwerp van emosionele intelligensie 

binne sielkundig opvoedkundige perspektief behandel. 



HOOFSTUK 2 

EMOSIONELE INTELLIGENSIE 

2.1 INLEIDING 

Darwin, wat as bioloog beroemdheid verwerf het, het ook 'n belangrike bydrae gel ewer 

tot die ontwikkeling van die moderne Sielkunde. Darwin het sy eerste observasies van 

menslike en dierlike emosies in 1838 begin en beskryf in sy tweede boek, The 

expressions of emotions in man and animals ( 1872), emosionele uitdrukkings (Gruber 

& Barret 1974:129). Hy wou die hipotese dat 'n mens iemand se persoonlikheid in sy 

gesig kan "lees", toets. In 1884 het William James (Oatley 1992) sy bekende werk, 

What is an emotion gepubliseer. Ten spyte van hierdie vroee baanbrekerswerk, het die 

sielkunde van emosies eers byna 'n eeu later begin bloei. 

Dit is eers laat in die 1980s dat die hoofstroom sielkundiges met erns omvangryke 

navorsing oor emosies begin onderneem het (Izard 1991 ). Wetenskaplikes het nog 

gedurende die laat 1980s en vroee 1990s debat gevoer oor die presiese aard van 

emosies. Sommige het volgehou dat emosies die potensiaal het om as 'n danker, 

vernietigende krag die mens se geestesgesondheid te vernietig en dat dit 'n afvalproduk 

van 'n intellektuele aksie is (Lewis 1989). 

Dit is eers na die verskyning van die populere werk van Goleman (1996)- Emotional 

intelligence - dat 'n meer gebalanseerde beskrywing van die positiewe en negatiewe 

aspekte van emosionaliteit begin posvat het. Die beginsel dat emosies 'n negatiewe 

dimensie het, is beaam, maar daar is ook aanvaar dat emosies kleur aan die I ewe kan 

gee en as dryfkrag agter menslike aksies kan aanleiding gee tot die bereiking van groat 

hoogtes - mits die mens die vaardighede aanleer om emosies te verstaan en as bran 

van energie aan te wend. 
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In hierdie hoofstuk sal kortliks 'n oorsig van enkele definisies en teoriee van emosies 

gegee word en sal die konstruk "intelligensie" toegelig word. Daarna sal die konsep 

"emosionele intelligensie" ontleed word, waarna emosionele intelligensie binne 

sielkundig-opvoedkundige verband beskryf sal word. Die hoofstuk sal afgesluit word 

met 'n verwysing na die Q-Metrics meetinstrument wat aangewend kan word om 

emosionele intelligensie te bepaal. 

2.2 DEFINISIES VAN EMOSIE 

Volgens Reber (1985:234) is daar nie nog 'n begrip in die Sielkunde wat so dikwels 

gebruik word, maar wat so ondefinieerbaar is soos "emosies" nie. Fehr en Russel 

(1984:464) se dat almal weet wat 'n emosie is totdat iemand gevra word om dit te 

definieer. 

Definisies wissel van vae, algemene omskrywings tot uitgebreide en komplekse 

verduidelikings. Rosch (Clark 1992: 115) beskryf emosies byvoorbeeld bloot as 'n 

wollerige kategorie van konsepte wat verband hou met mekaar. Oatley en Jenkins 

(1996:96) se definisie is meer omvangryk en kan as 'n voorbeeld van 'n bruikbare 

werksdefinisie van emosies beskou word. Hulle verduideliking van die begrip is soos 

volg: , 

• 'n Emosie word gewoo'nlik veroorsaak wanneer 'n persoon 'n gebeurtenis as van 

belang evalueer ten opsigte van 'n saak of 'n doelwit wat as 'n prioriteit beskou 

word. 'n Emosie word as positief beleef indien dit die saak of doelwit bevorder 

en word as negatief beleef as dit die saak benadeel. 

• Die kern van 'n emosie is die gereedheid om oor te gaan tot 'n handeling en die 

opstel van 'n plan van aksie. 'n Emosie stimuleer die gevoel dat ernstige optrede 

noodsaaklik is. Hierdie gevoel van dringendheid kan ander kognitiewe prosesse 

of handelinge onderbreek of daarmee kompeteer. 
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• 'n Emosie kan beskou word as 'n eiesoortige kognitiewe staat wat gepaardgaan 

met liggaamsveranderings, -uitdrukkings en -aksies. 

Ander benaderings beskou emosies as 'n sisteem wat kognitiewe, fisiologiese en 

gedragskomponente aktiveer (Hatfield & Rapson 1990:27). 'n Beskouing wat nou · 

hierby aansluit, is die siening van Dillard (1993) wat emosies beskou as komplekse 

fasiese response op die deurlopende evaluering van die mens-omgewingverhouding. 

Hierdie drie navorsers beskou die funksie van emosies as die voorbereiding van die 

individu vir die maak van toepaslike veranderings in die persoon-omgewingverhouding 

in die sin dat emosies patrone van reaksies is wat veranderings in hierdie spesifieke 

verhouding fasiliteer. Hierdie beginsel kan soos volg verduidelik word (Hatfield & 

Rapson 1990:22; Dillard 1993: 158): 

• Op 'n neurofisiologiese vlak kan 'n emosie beskou word as 'n inherente patroon 

van elektrochemiese aktiwiteite van die senuweestelsel - hierdie subjektiewe 

belewing word opgewek deurdat die persoon 'n situasie ontleed en bepaal of die 

staat van die omgewing ooreenstem met sy persoonlike doelwitte. lndien wei, 

word positiewe/aangename emosies ervaar; indien nie, word negatiewe/ 

onaangename emosies beleef. 

• Op 'n ekspressiewe vlak word moontlike aksies oorweeg wat tot uiting kom in 
' 
kenmerkende en persoonlike gesigsuitdrukkings, liggaamsreaksies en vokale 

uitdrukkings. 

• Op 'n belewingsvlak kan elke emosie beskryf word in terme van 'n unieke 

kwaliteit van bewustheid. 

Opsommend kan emosies beskryf word as reaksies op 'n gebeurtenis in die omgewing 

wat geevalueer word deur 'n aktiewe kognitief-fisiologiese-gedragsisteem wat uniek is 

vir elke individu. 
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lndien die kind nie toegerus word om hierdie evalueringsisteem na wense te ontwikkel 

nie, kan stormagtige jare tydens adolessensie verwag word. Die adolessent ondervind 

weens liggaams- en omgewingsveranderings dikwels probleme om verandering te 

hanteer en beleef ook intense interpersoonlike probleme. lndien hy 'n situasie verkeerd 

opsom of interpreteer, sal sy reaksie daarop moontlik onvanpas wees en intra- en 

interpersoonlike problematiek kan ontstaan. Alhoewel emosionele ontwikkeling reeds 

vanaf geboorte 'n aanvang neem, is dit tydens die adolessente jare wat emosionele 

stabiliteit en insig bydra tot die vorming van 'n geestesgesonde en emosioneel 

gebalanseerde kind. Dit is tydens die jare dat belangstellings gekonsolideer word, 

langtermyn vriendskappe gesmee word en belangrike besluite ten opsigte van 'n 

loopbaan geneem word (Shaffer 1996:422). Die adolessent wat nie hierdie emosionele 

vaardighede bemeester het nie, sal waarskynlik nie oor selfkennis beskik nie en dit 

moeilik vind om ander en hul emosies te verstaan. So 'n adolessent sal moontlik oor 

'n ontoereikende emosionele intelligensie beskik. 

In die literatuur wat oor "emosies" handel, word daar ook na algemene begrippe soos 

"gevoelens", "buie", "gemoed" en "senti mente" verwys wanneer na emosies verwys 

word. Om enige onduidelikheid oor die betekenisse van die begrippe uit te skakel, word 

die mees algemene begrippe wat in dieselfde asem as emosies gebruik word, bondig 

verklaar. 

In die wydste sin, kan 'n gevoel beskryf word as die belewing van 'n gewaarwording 

(Reber 1985:272) terwyl "emosie" 'n meer omvattender begrip is: '"n Emosie is die 

reaksie van 'n hele organisme en behels fisiologiese opwekking, ekspressiewe gedrag 

en bewuste belewing van die hele proses" (Myers 1998:393). 'n "Bui" kan beskryf word 

as 'n relatiewe kort, lae intense emosionele staat waarin verkeer word - 'n verbygaande 

gemoedstemming (HAT 1988:120). 'n "Gemoedstoestand" word meestal beskryf as 'n 

meer blywende toestand wat kenmerkend is van 'n persoon (Plug, Meyer, Louw & 

Gouws 1993: 118). "Sentiment" is 'n komplekser beg rip en word omskryf as 'n 

ingewikkelde organisasie van gevoelens, oordele, houdings en kognisies oor 'n 

bepaalde saak (Plug et al 1993:322). Daar word met hierdie bondige verheldering van 

die algemene begrippe volstaan. 
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2.3 TEORIEE OOR EMOSIES 

Daar bestaan net soveel teoriee oor emosies as wat daar navorsers oor die onderwerp 

bestaan. Sander om te kenne te gee dat dit 'n volledige beeld is van die teoriee wat wei 

bestaan, word die hoofpunte van die mees algemene teoriee hier genoem. 

Voorbeelde van funksionele teoriee is die van Plutchik (1980) en Averill (1980). Plutchik 

( 1980: 19) beskryf in sy evolusionere teorie dat emosies die gevolg is van die 

aanpassingsgeskiedenis van die menslike spesie - emosies het ontwikkel om die 

voortbestaan van 'n spesie te verseker. Averill (1980:331) se sosiokulturele teorie gaan 

egter van die standpunt uit dat emosies kulturele oplossings is vir lokaal gedefinieerde 

sosiale konflikte. Albei teoriee verwys na emosies as 'n gevolg van eksterne sosio

biologiese faktore waarop die mens bewustelik of onbewustelik reageer. 

Barnard en Teasdale (1991: 15) beskryf emosies vanuit 'n sisteemteorie en is van 

mening dat emosies die produk is van algemene karaktertrekke van die psigologiese 

sisteem van die individu. 'n Teorie wat by die moderne beskouing van emosies aansluit, 

is die waardebepalingsteorie (appraisal theory) van Lazarus (1991: 133). Hy gaan van 

die standpunt uit dat emosies veroorsaak word deur die ontleding en interpretering van 

situasies. Hierdie gebeure geskied in 'n spesifieke volgorde en kan beskou word as 'n 

voorbeeld van 'n teorie wat uit opeenvolgende stappe bestaan. 

Die mees bekende en aanvaarde teoriee is die van Cannon-Bard, James Lange en 

Schachter (Baron & Byrne 1994: 111-113): 

Die Cannon-Bard-teorie postuleer dat 'n situasie ontstaan wat emosie opwek en dat die 

gevolg hiervan 'n gelyktydige opwekking is van fisiologiese response asook 'n 

subjektiewe belewing van emosie. Hierdie kan as 'n uiters logiese teorie beskou word 

aangesien daar wyd aanvaar word dat 'n stimulerende gebeure be ide tipes reaksies tot 

gevolg het op dieselfde tydstip. Die een gaan dus nie die ander vooraf nie, maar dit 

gebeur gelyktydig. Die emosie-opwekkende stimulus word na die korteks gekanaliseer 
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en veroorsaak gelyktydig 'n subjektiewe emosiebelewing en 'n opwekking van die 

simpatiese senuweestelsel. 

'n Meer onwaarskynlike, maar wyd aangehaalde teorie, is die van James-Lange (Baron 

& Byrne 1994). Hierdie teorie verduidelik dat ons belewing van emosie die gevolg is 

van die mens se bewuswording van fisiologiese response op emosie-opwekkende 

stimuli. Die mens ervaar dus emosies van woede, vrees, hartseer of vreugde omdat 

daar 'n bewuswording is van byvoorbeeld 'n kloppende hart of trane wat by die wange 

afstroom. 

Die derde mees populere teorie, is die teorie van Schachter (Baron & Byrne 1994). 

Schachter se tweefaktorteorie teoretiseer dat die mens emosie sal belewe indien fisiese 

opwekking plaasvind en indien die stimulus deur die kognitiewe sisteem as 'n emosie 

geetiketteer word. Die oorsaak van die gevoel word dus gesoek en indien dit 

gedefinieer kan word, word 'n "toepaslike" emosie beleef. Die kern van die teorie is dat 

die mens voel dat eksterne leidrade suggereer wat 'n mens behoort te voel. 

Byvoorbeeld: lndien 'n motoris 'n onverskillige voetganger rakelings mis, beleef die 

motoris gevoelens van woede en verbasing - presies wat verwag word in so 'n situasie. 

Die gemene deler van al die teoriee van emosie, is dat daar sprake is van fisiologiese 

opwekking (gebeurtenis), emosioneel uitdrukkende gedrag en 'n bewuste kognitiewe 
' 

ontleding van die ervaring (belewenis/interpretering). Dit is duidelik dat intellek en 

emosies nie van mekaar geskei kan word nie. Die emosionele "beheersentrum" van die 

mens is gelee in die oeroue korteks van die menslike brein en ervarings en bedreigings 

word eerste hier ontleed en geklassifiseer voordat dit na die korteks vir verdere 

evaluering en moontlike optrede gelei word (Myers 1998:416). Die kognitiewe prosesse 

(intellek) word in die meer ontwikkelde neokorteks hanteer, terwyl emosies in die 

"oerbrein" gesetelle. Dit is moontlik hierdie realiteit wat aanleiding gegee het tot die 

persepsie dat onbeheerbare en "danker" emosies afkomstig van die "oerbrein", getem 

moet word sodat dit nie tot die berowing van die mens se sinne aanleiding gee nie. Die 

redenasie van die emosionele intelligensie beweging is dat emosies 'n bron van energie 
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is wat benut moet word en dat intellek aangewend kan word om dit te help bestuur - nie 

om emosies te ontken en die motiverende aard daarvan te negeer nie. 

2.4 INTELLIGENSIE 

Daar word algemeen aanvaar dat intelligensie 'n persoon se vermoe weerspieel om 

doelgerigte aanpasbare gedrag te openbaar (Sternberg & Salter 1982:3). lntelligente 

gedrag word beskou as gedrag wat die individu se vermoe reflekteer om 

• by veranderende omstandighede aan te pas, 

• uit ervarings te leer, 

• probleme te kan identifiseer en op te los en 

• objektief te kan redeneer. 

'n Volledige omskrywing van die begrip "intelligensie" val nie binne die bestek van 

hierdie navorsingsverslag nie. Daar word egter kortliks verwys na die jongste 

verwikkelings op hierdie gebied. 

Daar word nag debat gevoer oar die moontlikheid of intelligensie 'n algemene vermoe 

is en of dit bestaan uit verskillende vermoens. Die mens se kognitiewe vermoe kan 

beswaarlik in 'n enkele telling saamgevat word en daarom word die uitgangspunt van 

Spearman vandag nag sterk ondersteun. Hy was oortuig dat die mens oar 'n algemene 

intelligensie- g-faktor- beskik en dat dit bestaan uit 'n reeks onderliggende vermoens 

(Weber 1991 :96). 

Gardner (1983:24-62) se uitgangspunt van veelvuldige intelligensies het die verbeelding 

van moderne wetenskaplikes aangegryp. Die sewe verskillende menslike vermoens 

kan volgens Gardner (1983:30) soos volg beskryf word: 

• Logies-matematiese vermoens: Dit behels die sensitiwiteit vir en kapasiteit om 

numeriese patrone te ontleed en te verstaan. 
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• Taalaanleg: Dit behels die natuurlike vermoe om klanke, ritme en betekenisse 

van die taal te begryp. 

• Musiekaanleg: Die vermoe om musiektone en ritme te skep en te waardeer. 

• Ruimtelike aanleg: Die kapasiteit om die visueel-ruimtelike omgewing akkuraat 

waar te neem en visueel te manipuleer. 

• Liggaams-kinestetiese aanleg: Die uitsonderlike vermoe om kreatiewe 

liggaamsbewegings met gemak uit te voer. 

• lnterpersoonlike vaardighede: Die vermoe om toepaslik te reageer op ander se 

gemoedstemmings, temperament, motiverings en begeertes. 

• lntrapersoonlike vaardighede: Die vermoe om tussen eie emosies te onderskei 

en oor die kennis van unieke sterk- en swakpunte en behoeftes te beskik. 

Sternberg en Wagner (1995:339) sluit by Gardner se idee van veelvuldige intelligensie 

aan, maar stel 'n eenvoudiger model voor. Hulle beskou praktiese intelligensie as die 

algemene intelligensie waaroor die mens beskik en verdeel dit in drie onderafdelings, 

naamlik (Sternberg & Wagner 1995:3): 
\ 

• Akademiese probleemoplossende vaardighede: Dit is vermoens wat deur middel 

van intelligensietoetse bepaal word en die moontlikheid tot akademiese sukses 

weerspieel. 

• · Praktiese intelligensie: Hierdie tipe intelligensie word vereis vir die hantering van 

alledaagse eise en 'n wye verskeidenheid oplossings kan oorweeg word. 

• Kreatiewe intelligensie: Hierdie tipe intelligensie kom na vore in situasies waarin 

onkonvensionele optrede en besluite oorweeg word. 
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Genoemde nuwe teoriee van intelligensie weerspieel die neiging om weg te beweeg van 

die vroee praktyk om intelligensie as 'n eenmalige telling vir 'n kognitiewe toets te 

beskou. Hierdie eng siening het die mens en sy talente tot 'n enkel syfer gereduseer 

en ander aspekte van menswees buite rekening gelaat. Daar kan met die opinie van 

Zajonc (1984:415) saamgestem word wanneer hy se: 

"The IQ test was invented to predict academic performance, nothing else. 

If we wanted something that would predict life success, we'd have to 

invent another test completely." 

Die tendens om weg te beweeg van die suiwer intelligensietoets het in die tagtigerjare 

begin en aanleiding gegee tot die ontstaan van die emosionele intelligensiebeweging. 

Hierdie onderwerp word in die volgende afdeling bespreek. 

2.5 EMOSIONELE INTELLIGENSIE 

Die emosionele intelligensiebeweging het in 1987 begin deurdat Cantor en Kihlstrom 

(1987:340) verwys het na sosiale intelligensie. Hieronder het hulle verstaan dat 'n 

persoon met 'n hoe sosiale intelligensie oor 'n besondere vermoe beskik om sosiale 

situasies te ontleed en te hanteer en die self suksesvol binne so 'n situasie te bestuur 

(handhaaf). Salovey en Mayer (1990:185-190) het een aspek van sosiale intelligensie 

uitgesonder as van besondere belang vir die gebalanseerde ontwikkeling van die mens, 

naamlik emosionele intelligensie. Hulle (Salovey & Mayer 1990: 186) definieer 

emosionele intelligensie as die vermoe om 

• emosies waar te neem, uit te druk, te verstaan en te beheer. 

Emosionele intelligente mense is van hulself en hulle emosies bewus en kan hulle 

emosies hanteer sonder om gekaap te word deur oorweldigende aanvalle van 

depressie, angs of woede (Salovey & Mayer 1990:189). Hulle besit die vermoe om 
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beloning vir 'n taak welgedaan, uit te stel en laat nie toe dat hulle deur impulsiewe 

optrede beheer word nie. Hulle kan ander se emosies behendig interpreteer en hanteer 

en vermy so onnodige interpersoonlike konflik. Dit is hierdie vaardigheid wat hulle 

suksesvol maak in 'n sosiale opset soos by die skoal, in die huwelik en werkplek. 

Die 1992 beskrywing van emosionele intelligensie deur Bar-On, 'n lsraelse sielkundige, 

het momentum aan die emosionele intelligensie beweging gegee deur dat hy in sy 

doktorale tesis na emosionele vaardighede verwys. Bar-On (1992:9-12) verwys na 

vyftien sleutelvermoens wat onder vyf hoofafdelings gegroepeer kan word: 

• lntrapersoonlike vaardighede: 

Bewus wees van die "self' 

Verstaan van eie emosies 

Uitleef van emosies en idees sander huiwering 

• lnterpersoonlike vaardighede: 

Bewus wees en verstaan van ander se gevoelens 

Algemene begaan wees oar ander se welsyn 

Die vermoe vir die aangaan van intieme emosionele verhoudings 

• Aanpasbaarheid: 

Die vermoe om gevoelens te verifieer 

Die vermoe om 'n onmiddellike situasie gou en akkuraat op te sam 

Die vermoe om gevoelens en denke te verander 

Die vermoe om probleme op te los 

• Bestuur van stres: 

Die vermoe om stres te hanteer 

Die vermoe om sterk emosies te bestuur 
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• Motiverende vaardighede: 

Om optimisties te wees 

Om die self en ander te geniet 

Om geluk te belewe en dit uit te druk 

Goleman (1996) het die werke van Salovey, Mayer en Bar-On gebruik om sy teorie oor 

emosionele intelligensie uit te brei. Hy beklemtoon onder andere die belangrikheid van 

praktiese en emosionele intelligensie in die ontwikkeling van die adolessent en is van 

mening dat die adolessent 'n "halwe" mens is sander die ontwikkeling van hierdie 

onontbeerlike faset van menswees. Goleman (1996:239) is van mening dat die koste 

van emosionele ongeletterdheid te hoog is om te ignoreer en dat hierdie dimensie van 

menswees nie verwaarloos mag word nie. Die adolessente jare is die ideale tydperk 

om sosiale en emosionele vaardighede wat reeds bemeester is, verder te ontwikkel en 

om nuwe vaardighede vas te le. Die ideaal is dat adolessente se kreatiewe probleem

oplossingsmoontlikhede en die vermoe om emosies te "lees" en te bestuur, gestimuleer 

en ontgin behoort te word (Goleman 1996:231 ). 

Goleman (1996:3-13) definieer emosionele intelligensie kortliks as die vermoe waaroor 

'n persoon beskik om homself te bestuur en om met ander oor die weg te kom. 

Goleman (1996:47) le sterk klem op 'n bewustheid van die self. Hierdie ingesteldheid 
' 

op die self maak 'n ontleding en evaluering van die self moontlik wat kan uitloop op die 

bemeestering van die volgende vyf komponente van emosionele intelligensie (Goleman 

1996:33-111 ): 

• Herkenning van eie gevoelens en die aanwending daarvan om sinvolle besluite 

te neem 

• Behendige bestuur van emosies sodat terugslae verwerk kan word en sinvolle 

kalmte weer bereik kan word 
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• Selfmotivering wat insluit dat emosies aangewend word om gestelde doelwitte 

te bereik 

• Empatie en begrip vir ander se emosies 

• Die taktvolle hantering van verhoudings 

Die emosionele intelligensiemodel van Collins (1997), le klem op al die emosionele 

vaardighede wat tot dusver genoem is, maar beklemtoon eerder die invloed van die 

persoonlikheid op die hantering en uitlewing van emosies asook die wyse waarop dit 

intra- en interpersoonlike kommunikasie be'lnvloed. Collins (1997: 179-184) verwys na 

sy model as die Emotional Location Model wat na gevoelsperspektiewe van die persoon 

verwys. Hierdie gevoelsperspektiewe beskryf die emosionele posisie/siening/ hantering 

waaruit 'n persoon met ander en met homself kommunikeer. Volgens Collins (1997) 

impliseer emosionele intelligensie dat die mens oar die vermoe beskik om sy eie en 

ander se gevoelsperspektiewe te ontleed, te begryp en toepaslik daarop te reageer. 

Collins (1997:181) onderskei tussen vyf emosionele posisies of perspektiewe, naamlik 

die 

• blameerposisie, 

• die regmakerposisie, 
' 

• die "arme-ek" posisie, 

• die spelerposisie en die 

• probleemoplosserposisie. 

Die adolessent wat vanuit die blameerposisie kommunikeer, maak gebruik van 

blamering en verleemaking om ander te ontsenu en op 'n afstand te hou. Die 

adolessent wat vanuit die regmakerposisie opereer, is liefdevol en gee vir ander om, 

maar kan nie ophou om beheer oar die ander persoon se emosies te probeer neem nie 

- hy aanvaar dat hy aileen alles kan "regsien". Die "arme-ek" adolessent is 'n passiewe 

martelaar wat wag dat ander sy emosies moet lees en voel dan verontreg indien dit 

verkeerd gedoen is. Hierdie adolessent kom hulpeloos voor, maar manipuleer ander 

met emosioneel onvanpaste "speletjies". Die adolessent in die spelerposisie, is 
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selfgesentreerd en 'n meester in emosionele verleiding. Hulle maak ander 

verantwoordelik vir hulle gevoelens en stel voortdurend emosionele voorwaardes 

waaraan voldoen moet word voordat 'n verhouding kan ontplooi (Collins 1997: 184-197). 

Bogenoemde aanwending van emosies kan alma! as disfunksioneel beskryf word en sal 

nie 'n bydrae !ewer tot die aktualisering van emosionele balans in die lewe van die 

adolessent nie. Volgens die emosionele intelligensiemodel van Collins (1997: 184-186), 

het die probleemoplosser funksionele en essensiele emosionele vaardighede 

baasgeraak en beskik hierdie adolessent oor die vermoe om as mens te groei 

aangesien duidelike kommunikasie (nie dubbelsinnig nie) plaasvind en konflikte 

openhartig, objektief en eerlik aangespreek en opgelos word. Die belangrikste 

emosionele vaardighede wat die probleemoplosser baasgeraak het, is dat hy: 

• fokus op die probleem en nie op die persoon nie, 

• hy respekteer ander se gevoelens, 

• hy soek 'n oplossing en nie 'n beloning nie, 

• hy bemagtig die spreker en die luisteraar, 

• hy is selfgeldend, maar nie aggressief nie en 

• is op soek na 'n wen-wen situasie (Collins 1997: 185). 

Die ideaal van die skep van wen-wen situasies vir die skepping van lewenssukses, is 

in 1992 deur Covey (1992:206) gestel. Hy beskryf die persoon wat tot die skep van so 

'n situasie in staat is, as 'n persoon wat 'n gevorderde en komplekse gedagte- en 

emosieraamwerk ontwikkel het en waaruit geredeneer word wanneer menslike 

interaksie ter sprake is- die interaksie is in so 'n geval positief en tot voordeel van aile 

betrokke partye. Covey Junior ( 1998: 152) stel die ontwikkeling van 'n positiewe 

emosieraamwerk, wat later die bran van gesonde gewoontes word, as een van die 

kerrivaardighede van die adolessent. Die adolessent wat uit so 'n positiewe 

emosieraamwerk redeneer, se oordeel is suiwer en positief en gee aanleiding tot die 

objektiewe oordeel en begrip van ander se emosies. 

Volgens Shapiro (1998:34) is dit moontlik om al hierdie genoemde emosionele vaardig

hede aan te leer aangesien emosionele intelligensie volgens hom 50% aangebore is en 
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nou verbind kan word aan 'n kind se temperament (oorerwing). Die ander 50% is 

vaardighede wat bemeester kan word en wat die kind se emosionele intelligensie 

aansienlik verhoog. Shapiro (1998) beskou die vermoe om gevoelens te kommunikeer 

eerder as om dit uit te leef, as 'n belangrike emosionele vaardigheid. 

Die mees resente verwysing na 'n emosionele intelligensiemodel, is die aangepaste 

model van Goleman ( 1998) wat 'n uitbreiding van sy 1995 model is. Goleman ( 1998:49 

& 133) se model bestaan uit twee hoofkomponente, naamlik 

• die bemeestering van die self en 

• die aanleer van "mensvaardighede". 

Die emosionele kernvaardighede wat onder elkeen van die twee hoofkomponente 

gegroepeer kan word, word kortliks genoem (Goleman 1998:49-200): 

• Die bemeestering van die self: 

Emosionele bewustheid: Herken en verstaan gevoelens 

Akkurate selfontleding: 

Selfvertroue: 

Weet dat daar 'n verbinding is tussen gevoelens, 

gedagtes en optrede 

Is bewus van die invloed van emosies op prestasies 

Laat hulle lei deur hul waardes en doelwitte 

Ken en erken eie innerlike krag, moontlikhede en 

tekortkominge 

Is reflekterend en leer uit ondervindings 

Het 'n sterk beset van eie waarde 

Presenteer hulself as selfversekerd en beslis, selfs 

onder druk en in onseker tye 



Selfbeheer: 

Betroubaar en 

konsensieus: 

Is innoverend en 

aanpasbaar: 

Is hoogs gemotiveerd: 

Toegewyd: 

Vol inisiatief en 

optimisme: 
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Beheer impulsiewe emosies 

Behou emosionele waardigheid, selfs in onmoontlike 

situasies 

Tree eties, outentiek en betroubaar op 

Erken dat foute gemaak is 

Kom beloftes na 

Aanvaar verantwoordelikheid 

Genereer nuwe en unieke idees, oplossings en 

perspektiewe 

Pas maklik aan by verandering en dink vlugvoetig en 

plooibaar 

Is resultaatgeorienteer en bereik uitdagende 

doelwitte 

Neem beredeneerde risiko's 

Kan eie idees aanpas sodat 'n "groter'' doel bereik 

kan word 

Wei met oorgawe toe aan die missie wat gestel is 

Gryp geleenthede aan 

lgnoreer rompslomp en "buig die reels" om 'n taak af 

te handel 

Hang die idees van hoop en sukses, eerder as vrees 

en mislukking, aan 

Sien teleurstellings en terugslae as hanteerbare 

onvermydelikhede 
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• Die bemeestering van mensvaardighede: 

Verstaan ander: Sensitief vir wat ander voel en hou hulle standpunte 

in gedagte 

Gee aktief aandag aan ander se bekommernisse 

Ontwikkeling van ander Sien ander se ontwikkelingsbehoeftes raak 

se moontlikhede: Erken ander se prestasies en moontlikhede en help 

ander om hulself te ontwikkel op elke menslike vlak 

Diensgeorienteerd: Antisipeer en herken ander se behoeftes en probeer 

daaraan voldoen 

Aanvaarding van 

verskille: 

Sosiale bewustheid: 

se·invloed ander: 

Emosionele 

kommunikasie: 

Hantering van konflik: 

Aanvaar persoonlike en kulturele verskille en sien 

diversiteit as 'n uitdaging 

Beoefen verdraagsaamheid 

Is bewus van sosiale tendense 

Hou sosiale realiteite in gedagte 

Is fyn ingestel op 'n spreker se nie-verbale boodskap 

Manipuleer ander in 'n positiewe sin sodat 

konsensus bereik kan word 

Herken emosionele leidrade (nie-verbale taal) 

Luister opreg en openhartig 

Ora oortuigende en opregte emosionele boodskappe 

oor 

Kan geskilpunte ontknoop en konsensus 

onderhandel 
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lnspirerende leierskap: Straal entoesiasme uit 

Is 'n onberispelike voorbeeld 

Lei al is ander die gekose "leiers" 

Veranderingskatalisator: lnisieer en bestuur aanpassings en verandering 

Sou 'n netwerk: Skep en onderhou nuttige verhoudings 

Sou rapport met ander 

Samewerking: 

Skep sinergie: 

Leer wat hegte vriendskap behels 

Skep 'n vriendelike, samewerkende atmosfeer 

Stel saam doelwitte op 

Herken geleenthede vir samewerking 

Respekteer, aanvaar en help ander 

Deel erkenning 

Beskerm reputasies 

Ontwikkel 'n groepsidentiteit 

Hierdie vaardighede, asook die vaardighede wat in die ander modelle ter sprake gekom 

het, is in die vraelys (Bylae 1) geakkommodeer en verteenwoordig 'n wye spektrum 

emosionele vaardighede wat veral deur kundiges soos Goleman (1998) en Bar-On 

( 1997) uitgesonder is. 

In die verskillende modelle is daar dikwels na verskillende emosies verwys, en dit is net 

gepas dat daar na die basiese emosies wat die adolessent beleef, verwys behoort te 

word. In die emosionele intelligensiebeweging word die basiese beginsel aanvaar dat 

emosies herken, verstaan en sinvol bestuur en aangewend moet word. Hierdie afdeling 

word afgesluit met 'n kriptiese verwysing na die mees algemene menslike emosies wat 

herken behoort te word ten einde die adolessent in staat te stel om 'n hoe emosionele 

intelligensie te ontwikkel. Die navorsing van Plutchik (1980) word vandag nag as 'n 

standaardwerk oar emosies aanvaar en word as verteenwoordigend van ander 

opsommings van menslike emosies beskou. Plutchik (1980) onderskei tussen die 
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volgende sewe basiese emosies en noem byvoeglike naamwoorde wat daarmee 

korrespondeer: 

• Vreugde: 

• Aanvaarding: 

• Verwagting: 

• Hartseer: 

• Geaktiveer: 

Bly 

Tevrede 

Vrolik 

Verlustig 

Trots 

Ontspanne 

Rustig 

lngenome 

Verlig 

Ge·interesseerd 

Bewus 

Betrokke 

Antisiperend 

Huilerig 

Bedroef 

Seergemaak 

In pyn 

Verras 

Energiek 

Entoesiasties 

Uitbundig 

Opgewonde 



• Woede: 

• Vrees: 

Gefrustreerd 

Ergerlik 

Kwaad 

Teleurgesteld 

Bang 

Verskrik 

Geskok 
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Dit wil voorkom asof deel van die ontwikkeling van emosionele intelligensie, 

woordeskatuitbreiding behels. Die adolessent wat oar 'n gebrekkige woordeskat beskik, 

sal moontlik nie die wye verskeidenheid emosies kan etiketteer indien hy nie die 

openbaring en definiering daarvan herken en baasgeraak het nie. 

Alvorens daar oorgegaan word tot die bespreking van wyses waarop emosionele 

intelligensie bepaal kan word, word daar in die volgende afdeling gepoog om 

emosionele intelligensie in sielkundig opvoedkundige perspektief te beskryf. 

2.6 EMOSIONELE INTELLIGENSIE BESKRYF VANUIT 'N 

SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDIGE PERSPEKTIEF 

Binne die Sielkundige Opvoedkunde speel emosies op byna elke terrein en faset van 

menswees 'n belangrike rol. Anders gestel, kan gese word dat emosies direk of indirek 

by elke domein van die leefwereldstigting van die adolessent betrek word. Die teorie 

van die Sielkundige Opvoedkunde sal vervolgens kortliks bespreek word en die wyse 

waarop emosies daarin figureer, sal toegelig word. 

Die intrapsigiese struktuur van die mens, dus oak die adolessent, bestaan uit die 

• ek, 

• die self en 

• 'n eie identiteit en selfkonsep. 
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Die intrapsigiese struktuur speel 'n deurslaggewende rol by die leefwereldstigting en 

daar is wisselwerking tussen hierdie struktuurkomponente (Jacobs 1981: 150). 

Die "ek" word beskou as 'n geestelike entiteit van persoonwees wat uit suiwer ego 

bestaan en wat as objek aktief dink, voel, ondervind, waarneem, kies, onthou en beplan 

(Jacobs & Vrey 1982:16, 17). Die "ek" is die stuurkrag agter die adolessent se 

handelinge- die bestuurder van die persoonlikheid. Emosies word aktief deur die "ek" 

beleef en vorm 'n onlosmaaklike dee! van die adolessent se persoonwees. Die "ek" as 

egokern van die persoonlikheid, tree as bemiddelaar op tussen die instinkte van die 

adolessent en die omgewingsrealiteite waarbinne hy hom bevind (Sue, Sue & Sue 

1994:43). 

Die "self' word as 'n konstruk beskryf wat verworwe en aangebore eienskappe, 

lewensgewoontes en karaktertrekke insluit (Jacobs & Vrey 1982:17). Die "self' kan as't 

ware as die "huis/tuiste" van die persoonlikheid beskou word wat deur die "ek" bestuur 

word. Die "self' omvat alles wat tot die persoon behoort, byvoorbeeld gewoontes en 

houdings - ook emosies en die kenmerkende uitlewing daarvan (Raath & Jacobs 

1990:7). 

Die "ek" en die "self' vorm die kern van die mens- en persoonwees van die adolessent 

en vorm 'n entiteit. In die Sielkundige Opvoedkunde word daar ter wille van suiwerder 
' 

wetenskaplike denke onderskeid getref tussen die verskillende fasette van menswees. 

Hierdie fasette is egter onlosmaaklik dee! van mekaar. Emosies is ter sprake by elkeen 

van die fasette en sal in die volgende opsomming verduidelik word. Die volgende ses 

fasette van menswees word onderskei (Gouws & Kruger 1994:7; Van den Aardweg & 

Van den Aardweg 1993:244; Vrey 1993:20; Woolfolk 1993:64-68): 

• Die fisieke wat die liggaamlike van die adolessent omsluit. Die adolessent se 

uitdrukking van emosies geskied deur middel van gesigs- en liggaams

uitdrukkings. Die opwelling van emosies het 'n biologiese komponent wat 

byvoorbeeld trane, 'n vinniger hartklop en 'n versnelde asemhalingspatroon kan 

ontlok. 
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• Die kognitiewe faset sluit aspekte soos intelligensie, denke, kreatiwiteit en 

probleemoplossing in. Daar bestaan 'n verband tussen emosies en kognisie in 

die sin dat denke gevoelens kan opwek en dat die omgekeerde oak waar is, 

naamlik dat gevoelens sekere denke kan stimuleer. 

• Die sosiale faset omvat interpersoonlike kontak. In die meeste gevalle word 

emosies binne 'n sosiale situasie ontlok en tree die adolessent op in reaksie op 

wat in 'n sosiale opset random hom gebeur. 

• Die konatiewe verwys na behoeftes, strewes en begeertes van die adolessent. 

Die maak van keuses en die neem van besluite berus grotendeels op die 

impulsiewe reaksie van 'n gevoel en is by tye ondeurdag en onvanpas aangesien 

die gevolge nie altyd oorweeg is nie. Die wil om onafhanklik te wees van 

volwassenes vorm tydens die adolessente jare 'n kernbegeerte en baie tyd word 
/ 

afgestaan aan die verwesenliking van hierdie ideaal. Adolessente fokus tydens 

hierdie fase op hul eie idees en gevoelens en raak egosentries. Hulle steur hulle 

aan 'n "denkbeeldige gehoor" wat hulle die gevoel gee dat "alma! na my kyk". 

Hierdie gevoel dat "alma! kyk" vervaag teen die ouderdom van 15. 

• Die affektiewe faset wat na die emosionele lewe van die adolessent verwys. Die 

adolessent bevind homself in 'n fase tussen kindwees en grootmenswees en die 
' 
emosionele ontwikkeling kan weens hormonale verandering en groat fisiese 

veranderinge, 'n onstabiele en onvoorspelbare roete volg. 

• Die normatiewe faset wat na die sedelik-religieuse verwys wat normes, waardes 

en sosiale reels insluit. Die adolessent ervaar godsdiens op 'n diep emosionele 

vlak en laat hom deur sy gevoel lei. lndien sy emosionele behoeftes nie 

aangespreek word nie, kan hy maklik opstandig raak en sosiale reels en 

gevestigde gebruike veroordeel en bevraagteken. 

Die emosionele word, soos hierbo ge'illustreer, by elke faset van menswees betrek en 

dit is duidelik dat indien daar tydens die ontwikkeling van hierdie fasette nie.aan die 
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emosionele aandag gegee word nie, ongebalanseerde ontwikkeling by die adolessent 

kan plaasvind. 

Daar word vervolgens gekyk na die identiteits- en selfkonsepvorming van die adolessent 

en op watter wyse dit aanleiding gee tot die aktualisering van die emosionele potensiaal 

van die adolessent. 

Die adolessent se oorkoepelende doelwit in die lewe is om tot selfaktualisering te kom. 

Dit word bewerkstellig deur die vorming van 'n eie identiteit en gebalanseerde 

selfkonsep. 'n Eie identiteit word gevorm en word ontwikkel tydens die leefwereld

stigting waartydens die adolessent sin probeer maak uit die relasies waarin hy hom 

bevind. Die ontwikkelingstake van die adolessent as 'n totaliteit is die volgende (Vrey 

1993:166): 

• Betekenisgewing aan relasies as uitlewing van die begeerte om sin te maak uit 

die lewe 

• Die vorming van 'n bekwame self as uitlewing van die begeerte om iemand ( eie 

self) te wees 

• Die begeerte om te behoort aan iemand wat hy as belangrik ag 

In hierdie vorming van relasies word sielkundig-opvoedkundige kriteria aangewend om 
' 

die aard en gehalte van relasievorming te bepaal. Hierdie kriteria is 

• betrokkenheid, 

• betekenisgewing, 

• belewing, 

• identiteits- en selfkonsepvorming en 

• selfaktualisering (Vrey 1993:38-50). 

Die adolessent stig relasies met homself, met ander, met 'n opperwese en met idees 

en dinge soos boekekennis en skoolwerk. Emosies speel by elkeen van hierdie 

relasievormings 'n rol. Tydens die stigting van 'n relasie word bepaal of die adolessent 
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sinvol betrokke is by die relasie en betrokke wil wees by so 'n relasie. Daar word verder 

geevalueer of die adolessent die relasie as betekenisvol beleef en die sin en waarde 

daarvan insien. Laastens word bepaal op watter wyse die adolessent die relasie beleef, 

met ander woorde is dit 'n aangename of onaangename belewenis (Vrey 1993:38-50). 

Tydens hierdie leefwereldverkenning en leefwereldevaluering word 'n eie identiteit 

ontwikkel aangesien die adolessent tydens die handelinge vra: "Wie is ek as 

adolessent?" en "Hoe is ek as adolessent". Die adolessent ontwikkel 'n hele paar 

identiteite, byvoorbeeld 'n kindidentiteit, 'n leerderidentiteit, 'n sportidentiteit, 'n 

vriendidentiteit, ensovoorts. Die aard van hierdie identiteite verskil van die van ander 

adolessente en is uniek. Die eie identiteit wat ontwikkel het, is 'n kongruensie van 'n 

ge·integreerde eenheid van 

• die adolessent se konsepsies van homself, 

• die bestendigheid van die attribute waaraan die adolessent homself ken, en 

• die gemeenskaplikheid van 'n adolessent se selfkonsepsies en die konsepsies 

wat die mense wat vir hom belangrik is, van hom het (Raath & Jacobs 1990:9). 

AI die identiteite wat gevorm is, vorm saam met sekere handelinge (optredes wat deur 

die self en ander beoordeel word) en selfagting (die adolessent skat sy persoonwees 

na waqrde) die selfkonsep van die adolessent (Vrey 1993:48). Die selfkonsep van die 

adolessent is die siening wat die adolessent van homself het in die vele rolle wat hy 

vertolk. 'n Realistiese selfkonsep kan gesien word as 'n voorwaarde vir selfaktualisering 

wat impliseer dat die adolessent word wat hy behoort te word - realisering nie aileen van 

sy potensiaal as maat of leerder nie, maar ook as toekomstige werker wat deur sy 

optimisme, emosionele behendigheid en selfmotivering gedring word om al sy 

persoonsmoontlikhede te ontgin. 

lndien daar sprake is van 'n realistiese betrokkenheid by relasies, daar sinvolle 

betekenisgewing is en die relasies as aangenaam beleef word, is daar sprake van die 

ontwikkeling van 'n realisties positiewe selfkonsep (hoog of laag) wat kan aanleiding gee 

tot aanvaarbare gedrag en kan lei tot selfaktualisering. Die rol van emosies is van 
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besondere belang tydens hierdie proses. lndien die adolessent nie gemotiveer voel om 

betrokke te raak by 'n relasie nie, kan relasiestigting nie plaasvind nie, aangesien 

betrokkenheid die eerste stap tot leefwereldstigting is. Die noue verband tussen 

kognisie en emosies hou direkte implikasies in vir die verband tussen betekenisgewing 

en belewing: elke relasie word deur die adolessent as 6f sinvol en aangenaam 6f 

sinneloos en onaangenaam gekategoriseer. Dit is verstaanbaar dat indien die 

adolessent 'n relasie as sinneloos en onaangenaam beleef, dit die vorming van 'n 

betekenisvolle relasie nadelig sal be·lnvloed. Die stigting van sinvolle en aangename 

relasies is 'n voorwaarde vir aktualisering van die adolessent se persoonsmoontlikhede 

binne 'n geevalueerde leefwereld. 

Die adolessent wat die nuwe millennium tegemoetgaan, behoort daarop ingestel te 

. wees om sy potensiaal as emosioneel gebalanseerde mens te bereik. Met die bondige 

verklaring wat hierbo gegee is, in gedagte, kan die verloop van die aktualisering van die 

emosionele potensiaal van die adolessent skematies voorgestel word (sien Figuur 2.1 

bladsy 33 met aanpassings uit Strydom 1994:68 en Lessing 1992:84). 

Maar hoe weet die individu of hy oar 'n hoe emosionele intelligensie beskik? Hoe kan 

hy bepaal watter vaardighede hy moet bemeester om sy emosionele intelligensie te 

verbeter? Hoe weet hy wat sy persoonlik emosionele sterk- en swakpunte is? 

2.7 BEPALING VAN EMOSIONELE INTELLIGENSIE 

Goleman (1996) maak nie melding van die wyse waarop emosionele intelligensie 

bepaal kan word nie. Hy verwys wei na emosionele vaardighede wat bemeester 

behoort te word en verduidelik in detail wat emosionele "relearning" behels (Goleman 

1996:207 -228). In die populere literatuur word informele vraelysies gevind wat die Ieser 

in staat stel om sy eie emosionele intelligensie te bepaal. Hierdie vraelysies is nie 

gestandaardiseer nie en kan dus nie as 'n riglyn dien vir die maak van wetenskaplike 

afleidings nie. Shapiro (1998: 1 0) se vraelys vereis byvoorbeeld dat 'n "Ja" of 'n "Nee" 

as antwoord gegee word. lndien die "Ja"-antwoorde die "Nee"-antwoorde oorskrei, kan 

aanvaar word dat die persoon wat die vraelys ingevul het, 'n hoe emosionele 

intelligensie het. 
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FIGUUR 2.1 DIE INTRAPSIGIESE DINAMIEK BY DIE 
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Daar word in die literatuur na twee meetinstrumente verwys wat die wyse waarop 

emosionele intelligensie bepaal kan word, beskryf. 

Die eerste volledige emosionele intelligensie-instrument waarop afgekom is, is die Q

Metrics EQ MAP (Cooper & Sawaf 1998:324- 347). Aangesien hierdie instrument nou 

aansluiting vind by die Sielkundige Opvoedkundeteorie, word die instrument by hierdie 

navorsing betrek. Daar sal in hoofstuk 3 'n ontleding gemaak word van die items en op 

watter wyse dit met die sielkundig opvoedkundige teorie verband hou, in hoofstuk 3 

gegee word. Die instrument is onderwerp aan deeglike navorsing en uitgetoets op 

volwassenes in Kanada en die Verenigde State van Amerika. Die doel van die EQ MAP 

is om die individu te help om 'n objektiewe beeld van die aard van sy emosionele 

intelligensie te kry en om persoonlike sterk- en swakpunte te identifiseer. Struikelblokke 

wat in die pad staan van die individu se verwesenliking van moontlikhede kan oak deur 

hierdie instrument bepaal word. Die persoon se individuele en interpersoonlike 

gedragspatrone wat lewensukses kan verseker, word oak blootgele. 

Die EQ MAP bestaan uit twee dele, naamlik 'n vraelys en 'n punterooster (Cooper & 

Sawaf 1998:324). Die vraelysgedeelte evalueer die verskillende komponente wat met 

emosionele intelligensie verband hou en die punterooster verskaf 'n visuele voorstelling 

van die persoon se persoonlike uitslae. Hierdie voorstelling verskaf 'n geheelbeeld van 

die p~rsoon se sterkpunte en tekortkominge met betrekking tot sy emosionele 

intelligensie. 

Die vraelys bestaan uit vyf hoofafdelings met sekere onderafdelings. Die volledige 

vraelys met die verskillende hoofmomente van emosionele intelligensie wat geevalueer 

word, verskyn in Bylae 1. Die vraelys is in Engels en Afrikaans vertaal aangesien 

adolessente uit albei taalgroepe deel is van die steekproef. 

Aangesien die vraelys deur adolessente voltooi gaan word, is enkele begrippe in die 

vraelys verander, byvoorbeeld waar na inkomste verwys word, is die begrip verander 

na sakgeld en waar na werk verwys word, is skoolwerk ingevoeg. 
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Die doel, benutting en aanwending van die vraelys vir die doeleindes van hierdie 

ondersoek, word in hoofstuk 3 verduidelik. 

Die ander evalueringsbron waarna verwys word, is die Emotional Quotient Inventory 

van Bar-On (1997). Weens hoe koste, was dit onmoontlik om die oorspronklike bran 

van oorsee te bestel en aan te koop. 

2.8 TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is inleidende opmerkings oar emosionele intelligensie gemaak. Daar 

kan tot die slotsom gekom word dat emosionele intelligensie 'n komplekse en 

veelfassetige konstruk is en dat emosionele intelligensie-evaluering nag in sy 

kinderskoene staan. 

In hoofstuk 3 sal die empiriese ondersoek wat onderneem is, bespreek word. Die 

vraelys sal ge·implementeer word en die resultate hiervan sal ontleed word. · 



HOOFSTUK 3 

NAVORSINGSONTWERP 

3.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk sal die verloop en uitkomste van die empiriese ondersoek bespreek 

word. Die navorsingsprobleem en -doel sal weer kortliks genoem word, waarna die 

navorsingsmetodes uiteengesit sal word. 

Die laaste gedeelte van die hoofstuk sal afgestaan word aan die opsomming van die 

navorsingsresultate en die bespreking van gemeenskaplike en onderskeidende 

emosionele faktore wat by die proefpersone 'n rol gespeel het. 

3.2 NAVORSINGSPROBLEEM 

Die probleem wat hierdie empiriese ondersoek rig, is soos volg: 

Kan die Q-Metrics meetinstrument binne die Sielkundige Opvoedkunde 

aangewend word om die opvoedkundige sielkundige te help om 

emosionele "sterkpunte" en "tekortkominge" by die adolessent te 

identifiseer en kan hierdie kennis die terapeut help om terapiesessies te 

beplan? 
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3.3 NAVORSINGSDOEL 

Die doel van die empiriese ondersoek is om die Q-Metrics meetinstrument op agt 

adolessente toe te pas en opvolgonderhoude te voer om te bepaal: 

• wat die aard van die adolessente se emosionele sterk- en swakpunte is 

• of die kennis wat oar die emosionele lewe van die adolessent verkry is, 

aangewend kan word om die adolessent emosioneel te steun deur op gepaste 

terapietegnieke te besluit. 

3.4 NAVORSINGSMETODES 

Daar word in die sosiale wetenskappe tussen drie hoofbenaderings tot navorsing 

onderskei, naamlik 

• beskrywende navorsing wat ten doel het om 'n konstruk, gebeure of gedrag soos 

dit voorkom te beskryf, 

• relasionele navorsing wat vereis dat twee of meer veranderlikes gemeet word en 

die relasie tussen hulle ondersoek word, en 

• eksperimentele navorsing wat vereis dat die onafhanklike veranderlike 

gemanipuleer word en die afhanklike veranderlike waargeneem word -

hoofsaaklik is die doel hier om "oorsaak-gevolg"-navorsing te doen (Cohen & 

Manion 1996:88; Gay 1992:13-17; Rosnow& Rosenthal1996:12-16). 

In hierdie navorsingsverslag word gebruik gemaak van die beskrywende navorsings

metode aangesien dit besondere waarde het in die beskrywing van 'n nuwe belang:

stellingsveld soos wat met emosionele intelligensie die geval is (Bless & Higson-Smith 

1995:42-45). Tydens hierdie beskrywende navorsing word kwalitatiewe navorsings

tegnieke soos observasie en onderhoude kreatief ge"integreer met kwantitatiewe 
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navorsingstegnieke deur die implementering van vraelyste. Die analise van die vraelyste 

is deur middel van die puntetoekenning aan items in die vraelys. Daar is ook idiografies 

gewerk deurdat slegs agt individue by die ondersoek betrek is en hul emosionele 

intelligensie in diepte bepaal is. Die twee hoofondersoekmetodes, naamlik die vraelys 

en onderhoude, word kortliks in die volgende afdelings toegelig. 

3.4.1 Die vraelys 

'n Vraelys kan in die mees algemene terme beskryf word as 'n stel vrae of stellings wat 

handel oor 'n spesifieke onderwerp wat deur 'n respondent beantwoord moet word 

(Reber 1985:605). In hierdie navorsingsverslag word emosionele intelligensie die 

hooftema van die vraelys - verskeie dimensies van die onderwerp word gedek en 

respondents word gevra om hulle belewings van gebeure, gevoelens en gedrag in 

sekere situasies te beskryf. Daar word gebruik gemaak van die vraelys van Cooper en 

Sawaf (1998) en enkele aanpassings is in sekere items gemaak sodat dit deur 

adolessente voltooi kan word. Soos reeds genoem, is begrippe soos "werk" vervang 

met "skoolwerk" en "inkomste" vervang met "sakgeld". 

Die vraelys bestaan uit 'n aantal geslote vrae waarop die respondent moet antwoord. 

By .elke item kan die respondent een uit vier moontlike antwoorde kies. Hierdie tipe 

vraelys,voltooiing staan bekend as die veelvuldige keuse-vorm (in hierdie geval is van 

geslote vrae gebruik gemaak) (Smit 1991 :284). In die vraelys is van die vierpunt

Likertskaal gebruik gemaak om te verhoed dat respondents telkens die "gerieflike" 

middelste alternatiewe op 'n driepunt- of vyfpuntskaal kies. 

Die voordeel van geslote vrae is die volgende: 

• Respondents vind die vrae maklik en vul dit vinnig in 

• Die navorser kan vrae wat onduidelik is aan die respondent verdLJidelik 

aangesien die vraelys in die teenwoordigheid van die navorser voltooi word 

• Dit vergemaklik die vergelyking van respondents se response 



39 

• Die respondents sal makliker antwoorde oar sensitiewe sake verskaf 

• Die respondent word gedwing om 'n keuse te maak en verhelder so 

selfbeskrywende gedrag en gevoelens (Gay 1992:225; Neuman 1994:232-234). 

Die nadeel van geslote vrae is die volgende: 

• Die respondent word gedwing om uit vier alternatiewe antwoorde 'n keuse te 

maak- hy kies moontlik een alternatief omdat hy moet en nie omdat dit regtig sy 

gedrag/gevoelens raak beskryf nie 

• Respondents kan nie hul opinies lug of hul kennis/ervarings aan die navorser 

meedeel nie 

• Verkeerde interpretering van 'n stelling kan plaasvind 

• Simplistiese response word vir kompleksa belewings/gedrag gegee 

• Respondents word gedwing om keuses uit te oefen tussen alternatiewe 

waarmee hulle nie in die "regte" lewe gekonfronteer word nie (Gay 1992:225; 

Neuman 1994:232-234). 

Om die negatiewe aspekte van die geslote vrae wat in hierdie vraelys ingesluit is, te 

minimaliseer, sal die navorser poog om 

• teenwoordig te wees wanneer die vraelys voltooi word sodat onduidelikhede 

opgeklaar kan word, 

• enige gedrag, reaksies en emosies wat die vrae by die respondent ontlok, te 

observeer en aan te teken, 

• die invulsessie te gebruik as 'n geleentheid om gesprek te voer oar enige item 

of onderwerp waaroor die respondent gesprek wil voer en om 

• opinies en belewinge wat geopper word, aan te teken. 
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Die doel van die vraelys is om 'n persoonlike profiel saam te stel van die adolessent se 

dimensies van emosionele intelligensie en vas te stel of daar ernstige emosionele 

gebreke of tekortkominge in sy "emosionele mondering" bestaan. lndien op uitvalle 

afgekom word, moet bepaal word of die aard daarvan ernstig genoeg is om terapie te 

regverdig of dan ten minste aan te beveel. 

Die vraelys word dus nie aileen as 'n meetinstrument (bepaling van emosionele 

intelligensie) gebruik nie, maar ook as 'n diagnoseringsmedium (terapiemoontlikhede) 

aangewend. Om die veeldoeligheid van die vraelys te bevestig, is die vraelys verwerk 

en aan vyf deskundiges vir evaluering voorgele. Die volgende spesialiste is ingespan: 

• 'n Opvoedkundige sielkundige wat 'n praktyk bedryf en ook Sielkundige 

Opvoedkunde doseer 

• 'n Kliniese sielkundige wat spesialiseer in adolessente problematiek 

• 'n Gemeenskapswerker wat ontwikkelingsprogramme vir adolessente aanbied 

• 'n Lewensvaardigheidspesialis 

• 'n Navorsingskundige wat spesialiseer in kwalitatiewe navorsingsmetodes. 

Op aanbeveling van die deskundiges is redaksionele tekortkominge uitgeskakel en 

enkele veranderings aan die bewoording en syfertoedering aangebring. Die vraelys is 

aangepas en gefinaliseer. Die insette van die kundiges stel die navorser in staat om die 
L 

vraelys as geldig te beskryf aangesien bevoegde en bekwame kundiges die vraelys 

onder oe gehad het en verklaar het dat die vraelys meet wat dit voorgee om te meet 

(Mulder 1989:217). Twee aspekte van geldigheid is hier ter sprake, naamlik 

konstrukgeldigheid en gesigsgeldigheid. 

Wat konstrukgeldigheid betref, moet statisties bepaal word of die items van die vraelys 

almal te doen het met bepaalde eienskappe of kwaliteite van emosionele intelligensie 

en of gemeenskaplike faktore na vore tree (Mulder 1989:218). Die konstrukgeldigheid 

van die oorspronklike vraelys is deur middel van 'n faktorontleding wat gedoen is, 

bepaal. Die deskundiges wat die vraelys nagegaan het, het ook bepaal of die items 

verband hou met die oorkoepelende faktore wat uitgelig is en om te verseker dat die 
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verskeie dimensies van emosionele intelligensie gemeet word. Dit wil se wat die 

gesigsgeldigheid betref, kan 'n verklaring aangeteken word dat 'n subjektiewe 

beoordeling van die vraelys deur die deskundiges bepaal dat die items van die vraelys 

op die oog af almal met psigologiese kwaliteite, eienskappe en faktore van emosiqnele 

intelligensie te doen het (De Vas, Strydom, Fouche, Poggenpoel, Schurink & Schurink 

1998:84). 

Wat die betroubaarheid van die vraelys betref, kan gemeld word dat die betroubaarheid 

van die oorspronklike vraelys statisties bereken is en as hoogs betroubaar beskryf is 

(Cooper & Sawaf 1998:324). 

'n Loodsondersoek is oak onderneem waartydens vier adolessente die vraelys voltooi 

het. Onduidelike instruksies en itembeskrywings is op aanbeveling van die adolessente 

verander en weer aan hulle vir evaluering voorgele. 

Na afloop van hierdie proses, kan aanvaar word dat die taalgebruik in die vraelys van 

so 'n aard is dat 'n adolessent die instruksies en die inhoud van die items sal begryp. 

Daar kan ook aanvaar word dat die vraelys nou die dimensie van emosionele 

intelligensie soos wat dit in die literatuur voorkom, weerspieel. 

Samestelling van die vraelys 

Die vraelys bestaan uit vyf hoofafdelings wat verskeie aspekte van die adolessent se 

leefwereld beskryf. Die hoofafdelings is die volgende: 

• Huidige omgewing (onmiddellike leefwereld) 

• Emosionele geletterdheid 

• Emosionele vaardighede 

• Oortuigings en waardes 

• Emosionele uitkomste 
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Sander om elke item te beskryf, word daar kortliks na die verskillende dimensies van 

emosionele intelligensie, wat onder elke hoofafdeling verskyn, verwys. Die volledige 

vraelys verskyn in Bylae 1. Daar sal oak telkens verwys word na die verband tussen 

die vraelys en die teorie van die Sielkundige Opvoedkunde. Begrippe uit die 

Sielkundige Opvoedkunde soos "betrokkenheid, belewing, betekenisgewing, relasies 

en leefwereld" sal hier ingespan word om die verband tussen die vraelys en die teorie 

van die Sielkundige Opvoedkunde aan te dui. Daar sal oak verwys word na die fasette 

van menswees wat by die vraelys betrek word, soos die kognitiewe (verstandelike/ 

denkende), sosiale, fisiese, konatiewe (wilsfaset) en/of die normatiewe (sedelik

religieuse). 

a Huidige omgewing: 

In hierdie afdeling word daar verwys na die adolessent se relasies met objekte en die 

belewing van skoolwerk, lewensdruk en lewensvreugdes. Die volgende aspekte word 

gedek: 

• Emosionele druk wat skoolwerk en huiswerk veroorsaak en die belewing van 

hierdie druk 

• Persoonlike druk wat hy as unieke mens in unieke omstandighede ervaar, 

byvoorbeeld die siekte van 'n familielid 

• Die belewing van tevredenheid ten opsigte van skoal- en alledaagse 

lewenservarings 

Die belewing en verwerking van persoonlike en algemene lewensdruk bepaal die aard 

van die adolessent se onmiddellike leefwereld. Die hedendaagse adolessent se wereld 

sien daar heel anders uit as hul voorouers s'n. Vandag se adolessent het 'n wyer keuse 

ten opsigte van vakke, maats, sport-, kulturele en ontspanningsaktiwiteite (Sarason & 

Sara son 1993: 139-140). Daar word oak meer eise a an die adolessent gestel ten 
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opsigte van persoonlike, sport-, kulturele en akademiese prestasie. Dit veroorsaak dat 

die moderne adolessent meer druk uit die skoal- en wyer gemeenskap beleef en 

verskeie aanvaarbare en minder aanvaarbare emosionele reaksies hierop word ontlok 

(Bartollas 1990:270-273). Afdeling 1 van die vraelys poog om 'n geheelbeeld te vorm 

van die adolessent se belewing van hierdie toenemende verantwoordelikhede en 

keuseuitoefening (konatiewe faset) asook watter vreugdebelewings (emosionele faset) 

ontlok word. 

In die Sielkundige Opvoedkunde is suksesvolle relasiestigting 'n kernvoorwaarde en in 

hierdie afdeling word daar besonder klem gele op die belewing van relasies met objekte 

soos skoolwerk en die skoolomgewing. Die relasie met die self word ook hier 

beklemtoon in die sin dat algemene lewensdruk wat op die adolessent as persoon 

geplaas word, bepaal of hy gemotiveer voel om by die aktiwiteite betrokke (wilsintensie) 

te raak. Hy beleef hierdie betrokkenheid op 'n sekere wyse en gee unieke betekenis 

daaraan en sien dit as of sinvolle of sinnelose gebeurtenisse. lndien hy sy persoonlike 

lewe en skoollewe as sinneloos en betekenisloos beleef, kan dit sy aktualisering as 

emosionele wese wat optimaal behoort te funksioneer, negatief be"invloed. 

b Emosionele geletterdheid: 

Die hoofdimensies van emosionele geletterdheid wat in die vraelys gedek word, is 

• die vermoe van die adolessent om bewus te raak van sy emosies, 

• die vermoe om emosies behoorlik en aanvaarbaar uit te druk, en 

• die vermoe om bewus te raak van ander se emosies en dit "korrek" te 

interpreteer. 

Die adolessent word meestal beskryf as 'n onvoorspelbare en emosionele wese wat dit 

moeilik maak vir ander om van hom te hou of mee saam te leef (Winkley 1996:80). Die 

mees algemene gedragspatroon wat die adolessent openbaar wat waarskynlik tot 

hierdie persepsie aanleiding gegee het, is die neiging tot egosentriese optrede wat 
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selfbelang die kern van aile gedrag maak (Reber 1985:229). Hierdie selfbelang 

kontamineer die adolessent se objektiewe beoordeling en raaksien van sy eie en ander 

se emosies. Navorsers soos Winkley (1996:81-82) asook Sarason en Sarason 

( 1993: 139-140) verdedig die emosionele gedrag van adolessente en is van mening dat 

altruYstiese gedrag aangeleer kan word indien veral ouers en onderwysers regtig 

belangstel in die adolessent, billike reels opstel en die adolessent opreg bystaan tydens 

belangrike lewensveranderings en -aanpassings. Die mate waarin emosionele insig/ 

geletterdheid bemeester is, word in hierdie afdeling geevalueer. 

In die Sielkundige Opvoedkunde speel bewuswording en verkenning van dimensies van 

die leefwereld 'n deurslaggewende rol in 'n gebalanseerde leefwereldstigting. In hierdie 

afdeling van die vraelys word getoets of die adolessent bereid is en in staat is om die 

eerste stap tot leefwereldstigting te neem deur ingestel te raak op sy eie emosionele 

lewe. Hy behoort dus daarvan bewus te word dat emosies 'n boodskap van die self wil 

oordra en dat hy die self kan probeer verstaan deur na boodskappe van die self te 

"luister". lndien hy bewus is van sy eie emosies, kan gese word dat hy by sy emosionele 

lewe betrokke geraak het en dat die volgende stap sal wees om daaraan betekenis te 

gee. Hierdie betekenisgewing behels noodwendig 'n verkenning van die emosies om 

die boodskap wat dit wil oordra, te ontleed. lndien die adolessent hierdie emosionele 

bewuswording- en verkenningsproses kon bemeester (intrapersoonlik emosioneel 

gelette~d), kan hy na die volgende stap beweeg en op interpersoonlike vlak bewus raak 

van emosies en probeer betekenis gee aan ander se emosies. Hy raak dus hier 

interpersoonlik betrokke (sosiale dimensie) en poog om so interpersoonlik (emosioneel) 

geletterd te raak. 

c Emosionele vaardighede: 

Daar is verskeie emosionele vaardighede wat deur die adolessent bemeester moet 

word, naamlik 
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• die wil en motivering om alledaagse probleme as uitdagings te sien en dit so te 

hanteer, 

• die vermoe om emosionele energie aan belangrike sake te wy sander om op 'n 

dwaalspoor gelei te word deur dinge wat die aandag aftrek, 

• emosionele kreatiwiteit wat impliseer dat die krag en innoverende fasette van 

emosies ten valle benut word, 

• die vermoe om na 'n teleurstelling op te staan en die lewe weer in die oe te kyk, 

• die vermoe om warm, opregte en intieme verhoudings met ander aan te knoop 

en te onderhou, en 

• die vermoe om, wanneer nodig, van ander te verskil ten einde verandering of 

vernuwing teweeg te bring. 

'n Evaluering van hierdie vaardighede vind in afdeling 3 van die vraelys plaas en bepaal 

in v . .3tter mate die adolessent hierdie vaardighede bemeester het en toepas. Die 

kernvaardigheid wat bemeester behoort te word, is die aanwending van emosies om by 

positiewe en opwindende nuwighede aan te pas. Die dae is verby dat emosies as 'n 
c 

danker, destruktiewe mag beskou word wat die mens van sy sinne kan beroof. Die 

woord "emosie" is afgelei van die Latynse begrip "emovere" wat beteken "om te 

beweeg, om opgewonde te maak, of om te ontlok" (Reber 1985:234). In Frans beteken 

emosie "om opgewonde te maak" - "emouvoir" (Hutchinson concise encyclopedic 

dictionary 1992:257). Die adolessent behoort dus bewus gemaak te word van die 

energieke kwaliteite van emosies wat nie noodwendig tot interpersoonlike of intra

persoonlike probleme hoef te lei nie, maar juis tot kreatiewe lewenskeuses, -belewinge 

en -geleenthede aanleiding kan gee. 

'n Beeld van die adolessent se konatiewe lewe word hier verkry aangesien bepaal word 

of hy oar die emosionele energie en vermoe beskik om by belangrike take en 

interpersoonlike verhoudings betrokke te raak en indien hierdie relasies as negatief 
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beleef word, daaraan te werk totdat die adolessent by realistiese betekenisgewing 

uitkom. lndien die adolessent hier swak vaar, kan dit 'n aanduiding wees van moontlike 

depressie by die adolessent aangesien emosionele vitaliteit in hierdie afdeling getoets 

word. Die depressiewe adolessent sal waarskynlik nie oar die nodige emosionele 

energie beskik om unieke persoonlike doelwitte (kreatiwiteit) te formuleer nie en oak nie 

om wanneer doelwitte nie realiseer nie, oar die energie te beskik om weer op te staan 

nie. Hierdie adolessent sal waarskynlik in die eerste plek nie sinvol betrokke kan raak 

by sy leefwereld nie en dit be'invloed sy hele ontwikkeling as adolessent-wees negatief. 

d Oortuigings en waardes: 

In afdeling 4 word die aard van die adolessent se emosionele waardesisteem bepaal 

en word oortuigings in hierdie verband ontleed. Aspekte wat hier ter sprake is, is 

• meelewing, 

• 'n positiewe lewensuitkyk, 

• intu'lsie, 

• die vermoe om betroubare mense te herken en dante vertrou, 

• die aanwending van persoonlike krag (kwaliteite soos innerlike sterkte) en 

• integriteit. 

Hierdie waardesisteem bevat pro-sosiale gedragspatrone wat bepalende faktore in die 

realisering van emosionele potensiaal is. Hier word dus nie aileen bepaal of die 

adolessent 'n selfaktualiserende emosionele lewe lei nie, maar oak die mate waarin hy 

gebruik maak van metawaardes en -oortuigings. 

Hierdie afdeling hou direk verband met een van die fasette van adolessent-wees wat 

die Sielkundige Opvoedkunde onderskei, naamlik die sedelik-religieuse of normatiewe. 

Die ideaal is hier dat die adolessent betrokke sal raak by die verkenning van sosiale 

waardes en dat hy na sinvolle betekenisgewing sy eie unieke waardesisteem sal 

saamstel wat by sy unieke persoonlikheid sal pas en wat sy handelinge en uitlewing van 

sy emosionele lewe sal rig. 
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e Emosionele uitkomste: 

Die laaste afdeling van die vraelys evalueer die wyses waarop emosionele intelligensie 

in die lewe van die adolessent tot uiting kom. Die verskillende manifestasies wat 

ontleed word, is: 

• Fisiese, gedrag- en emosionele simptome 

• Lewenskwaliteit 

• Kwaliteit van relasies 

• Selfrealisering 

Die emosionele uitkomste sluit aan by die konstruk van die "self' wat as die "huis" van 

die persoonwees van die adolessent beskou kan word. Die uitkomste reflekteer die 

toestand van die "huis" (intrapsigiese struktuur) en by nadere ondersoek kan vasgestel 

word wat maak dat die huis aantreklik en netjies lyk, of aan die anderkant maak dat die 

huis afgeleef en beroerd daar uitsien. In die Sielkundige Opvoedkunde word klem gele 

op die interaksies van die fasette van menswees en word aanvaar dat indien daar 

sprake is van die onderaktualisering of wanfunksionering van een van die fasette, dit 

die ander fasette oak negatief sal be"invloed. Die emosionele intelligensie-uitkomste 

bepaal dus op watter wyse onderaktualisering van die emosionele potensiaal vergestalt 

word iq die ander fasette van menswees. 

Die eerste sigbare tekens dat die adolessent emosioneel onderaktualiseer, is 

waarskynlik wanneer sy gesondheid begin agteruitgaan. Die liggaam (fisieke faset) kan 

as barometer van die gehalte van die emosionele lewe beskou word en indien uitkomste 

soos slapeloosheid, swak eetlus en psigosomatiese simptome die adolessent se lewe 

byvoorbeeld oorneem, kan aanvaar word dat die adolessent emosionele probleme 

ervaar. Emosionele probleme het ook tot gevolg dat die adolessent se lewenskwaliteit 

in gedrang kom, dat sy intra- en interpersoonlike verhoudings begin skade lei en dat hy 

moontlik nie sy potensiaal as denkende, voelende, sosialiserende en willende mens sal 

realiseer nie. 
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Na afloop van die implementering van die vraelys, sal die response ontleed en gemerk 

word en sal'n emosionele intelligensieprofiel van elke proefpersoon getrek word. Die 

vraelys sal dan verder as 'n diagnoseringsmedium aangewend word. Hierdie proses 

word in die volgende afdeling bespreek. 

3.4.2 Die onderhoud 

Daar is besluit om na afloop van die implementering van die vraelys, onderhoude met 

die adolessente te voer om te verseker dat enige bykomende inligting wat nag van die 

adolessent verkry kan word, oak aangeteken kan word. 

Daar word van gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak sodat die response van 

die verskillende proefpersone met mekaar vergelyk kan word. Die response op die 

items van die vraelys word ontleed en as riglyn gebruik vir onderhoudvoering. Uiterste 

tellings, soos 'n hoe of lae telling vir 'n spesifieke item, word vir onderhoudvoering 

geselekteer. Die respons op die item sal met die proefpersoon bespreek word sodat 

tyner nuanses van die respons ontleed kan word. 

Die waarde van gestruktureerde onderhoude le daarin 

• dat die onderhoud deeglik vooraf beplan kan word en dat 

• inligting wat verkry word, maklik geklassifiseer en ontleed kan word (Bogdan & 

Biklen 1992: 128-129; De Wet, Monteith, Steyn & Venter 1989: 162-163). 

Die nadeel van die onderhoud is dat dit moeilik is om die betroubaarheid daarvan te 

bepaal en dat veranderlikes soos die bekwaamheid van die onderhoudvoerder 'n rol 

speel by die kwaliteit van resultate wat verkry word (Gay 1992:231 ). 

Die resultate van die vraelys en die onderhoude word in afdeling 3.2 bespreek. 
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3.4.3 Keuse van proefpersone 

In hierdie ondersoek word adolessente betrek. 'n Adolessent word beskou as 'n 

persoon wat tussen die ouderdomme van 12 tot 21 jaar oud is. Daar word onderskei 

tussen drie fases van adolessensie, naamlik 

• vroee adolessensie ( 12 tot 14 jaar), 

• middel adolessensie (15 tot 17 jaar) en 

• laat adolessensie (18 tot 21 jaar) ( Sarason & Sarason 1993: 139-140; Winkley 

1996:81 ). 

Die vroee adolessente jare word gekenmerk deur fisiese en emosionele omwenteling 

weens die dramatiese verandering ten opsigte van biologiese en hormonale groei en 

ontwikkeling. Die middel adolessente jare word gekenmerk deur 'n fase waartydens die 

verskillende lewensrolle en -identiteite geeksploreer word . Die laat adolessente jare 

word gekenmerk deur die konsolidering en vestiging van die verskillende identiteite

onder andere die vorming van 'n eie identiteit as realiserende emosionele wese (Shaffer 

1996: 198-192). 

In hierdie ondersoek sal agt proefpersone wat in hulle adolessentejare is (13 tot 20 

jaar), betrek word. Agt proefpersone word as voldoende vir 'n suksesvolle idiografiese 

ondersoek beskou, aangesien daar met agt proefpersone 'n versadigingspunt bereik 

word ten opsigte van nuwe inligting en tendense waarop afgekom word (Schulze 

1991/1992:12-31 ). Dit is dus nie sinvol of nodig om meer as agt proefpersone by die 

navorsing te betrek nie. 

Daar word van 'n gerieflikheids- en toevalligheidsteekproef gebruik gemaak om die 

proefpersone te selekteer aangesien adolessente wat om hulp aanklop by die sentrum 

waar die navorser werksaam is (internskapjaar), in die steekproef ingesluit word. 

Hierdie steekproef is 'n voorbeeld van 'n nie-waarskynlikheidssteekproefneming en word 

beskou as 'n gerieflike en goedkoop wyse om proefpersone te selekteer (Cohen & 

Manion 1996:88; De Vas et al 1998: 198). Adolessente wat toevallig die pad van die 



50 

navorser kruis, word betrek. Hierdie is 'n erkende tegniek om 'n steekproef saam te stel 

(Bless & Higson-Smith 1995:94-95), alhoewel daar sekere nadele aan die tegniek 

verbonde is, naamlik: 

• Die steekproef is nie verteenwoordigend van die samelewing nie 

• Bevindings wat uit die navorsing gemaak word, kan nie tot die algemene 

adolessentepopulasie veralgemeen word nie - wetmatighede kan daarom nie 

aangedui word nie 

Die voordeel is dat die adolessente wat by die sentrum om hulp aanklop, in die meeste 

gevalle, emosionele probleme ervaar en gevolglik ideale kandidate is vir insluiting in die 

steekproef. Die doel is juis om adolessente met emosionele probleme te identifiseer en 

terapiemoontlikhede te ondersoek. Hierdie proefpersone gee egter nie 'n verteenwoor

digende beeld van die emosionele stand van die deursnee adolessentebevolking nie. 

Daar sal dus bloat tendense aangedui kan word en geen veralgemening ten opsigte van 

die emosionele beeld van die adolessent in die algemeen kan gemaak word nie. 

Die vraelys sal afsonderlik aan die agt adolessente gegee word, waarna elkeen se 

emosionele profiel getrek sal word. Die uiterste tellings en die uitkoms van die 

emosionele profiel sal individueel met die proefpersone bespreek word. 

Die resultate van die vraelys asook die onderhoude word in die volgende afdeling 

behandel. 

3.5 RESUL TATE VAN DIE ONDERSOEK 

Die resultate van die vraelyste en die daaropvolgende onderhoude word vervolgens vir 

elke proefpersoon opgesom. Dit moet hier beklemtoon word dat resultate van die 

vraelyste en onderhoude ge"integreerd weergegee word en nie afsonderlik bespreek 

word nie. Die rede hiervoor is dat daar herhalings voorkom en 'n bespreking van die 

opsommende indrukke hier gepas behoort te wees. Die volgende inligting ten opsigte 

van elke persoon word weergegee: 
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• Agtergrondgegewens vir elke proefpersoon word opgesom waarna elke 

proefpersoon se emosionele profiel (EK-profiel) gegee word. 

• Elke proefpersoon het ook 'n persoonlikheidstoets- die Emotions Profile Index 

(EPI) (Piutchik & Kellerman 1974)- afgele. Die doel van die afneem van die EPI 

is om vas te stel op watter wyse die EK in elke proefpersoon se persoonlikheid 

manifesteer. Met die loodsondersoek is opgemerk dat daar 'n korrelasie tussen 

die EO-instrument en die EPI is. Die EPIIig agt dimensies van emosies uit en 

bepaal die relatiewe belangrikheid van hierdie dimensies van emosie in 'n 

persoon se lewe. Agtergrondinligting van die EPI word in Bylae B gegee. Daar 

word nie diep ingegaan op die resultate van die EPI nie, aangesien die resultate 

nie die fokus van hierdie navorsing is nie. Die EPI word eerder aangewend om 

die resultate van die EK-profiel te verifieer. 

• Tydens die loodsondersoek is ook opgemerk dat sekere kombinasies van items 

van die EO-instrument 'n aanduiding gee van tweede-orde faktore en dat die 

resultate op hierdie faktore in verband gebring kan word met sekere dimensies 

van die EPI. Volgens Plug et al (1993:374) word tweede-orde faktore verkry 

deur middel van 'n faktorontleding uit 'n matriks van interkorrelasies tussen 

eerste-orde faktore. Die hoe verband wat daar bestaan tussen die EPI en die 

~Q-instrument het die gedagte laat ontstaan dat die tweede-orde faktore van die 

EO-instrument arbitrer geselekteer kan word. Hierdie tweede-orde faktore het 

tydens die loodsondersoek ook 'n hoe verband met die EPI-faktore aangedui. 

Daar is 5 tweede-orde faktore wat vir die EQ-intrument ge"identifiseer is, naamlik 

depressie, aggressie, angs, interpersoonlike verhoudings en emosionele 

geletterdheid. Die verskillende kombinasies van items wat die tweede-orde 

faktore uitmaak, is soos volg: 

Daar is vasgestel dat die som van die tellings vir items 7 (intensies), 9 (vermoe 

om weer op te staan), 11 (gesonde ontevredenheid) en 16 (persoonlike mag) 'n 

aanduiding is van die mate waarin die proefpersoon depressie beleef. 



52 

Die som van die tellings vir items 13 (uitkyk op die lewe), 15 (mate van vertroue) 

en 19 (kwaliteit lewe) dui weer aan in watter mate die proefpersoon aggressie 

het. 

Die som van die tellings vir items 1 (lewensgebeure), 2 (skooldruk en 

tevredenheid) en 3 (persoonlike druk en tevredenheid) dui aan in watter mate 

spanning of angs deur die proefpersoon ervaar word. 

lndien die resultate van items 1 0 (interpersoonlike verhoudings - die aard 

daarvan), 12 (menslike meelewing), 14 (intu'isie) en 20 (verhoudingskwosient

die belewing van verhoudings) bymekaar getel word, kry 'n mens 'n goeie 

aanduiding van die aard van elke proefpersoon se interpersoonlike verhoudings. 

Die som van die tellings vir items4 (emosionele bewustheid), 5 ( emosionele 

uitdrukking) en 6 (bewustheid van ander se gevoelens) weerspieel die gehalte 

van die persoon se emosionele geletterdheid. 

Tabel 3.1 som die waardes vir elke item op. Daar kan een van vier waardes aan 

die resultaat van elke adolessent se telling op 'n spesifieke tweede-orde faktor 

toegeken word, naamlik of 1 of 2 of 3 of 4. Vir depressie, aggressie en angs sal 

'p telling van 1 op lae tellings dui wat beteken dat die proefpersoon lae 

depressie, aggressie en/of angs het en dus wat hierdie tweede-orde faktore 

betref, optimaal funksioneer. 'n Telling van 4 sal weer onbekwaamheid reflekteer 

ten opsigte van byvoorbeeld depressie, aggressie en angs. 

Die waarde van die tweede-orde tellings word bereken deur die tellings vir 

depressie, aggressie en angs bymekaar te tel. Vir hierdie drie tweede-orde 

faktore sal 'n hoe (optimale) telling op EK-profiel 'n aanduiding wees van lae 

depressie, aggressie en angs op die tweede-orde faktoreprofiel en word 'n punt 

van 1 toegeken. Vir 'n resultaat op "bekwaam" op die EK-profiel word 2 punte 

toegeken en vir "kwesbaar" word 3 punte toegeken. 'n Punt van 4 word vir 

"onbekwaam" toegeken wat impliseer dat die adolessent hoe depressie, 
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aggressie en angs het en dus volgens die tweede-orde faktoreprofiel as 

emosioneel onbekwaam beskou kan word. 

'n Hoe telling vir depressie sal die resultaat wees van die kombinasie van 

"kwesbare" en "onbekwame" tel lings op die EK- items 7, 9, 11, 13 (depressie), 

13, 15, 19 (aggressie) en 1, 2, 3 (angs). Vir hierdie tweede-orde faktore, sal'n 

telling van 4 of minder as laag (emosioneel bekwaam) beskou word, 'n telling van 

16 vir depressie as haag beskou word en 'n telling van 12 vir aggressie en angs 

haag wees. 'n Telling van 8 sal gemiddeld wees vir depressie en 'n telling van 

6 vir aggressie en angs sal as gemiddeld beskou word. 

Vir interpersoonlike verhoudings en emosionele geletterdheid geld die 

teenoorgestelde. 'n Hoe telling sal op emosionele bekwaamheid ten opsigte van 

die EK-items 10, 12, 14 en 20 (interpersoonlike verhoudings) en 4, 5, 6 

(emosionele geletterdheid) dui. 'n Telling van 4 vir interpersoonlike verhoudings 

en emosionele geletterdheid sal dui op swak emosionele vaardighede ten 

opsigte van hierdie faktore; 'n telling van 16 sal dui op puik interpersoonlike 

verhoudings en 12 op puik emosionele geletterdheid. 

Die waarde van elke item vir die verskillende faktore word in Tabel 3.1 

uiteengesit. Die tabel kan oak as nasiengids gebruik word om die tellings vir die 
L 

EK-items om te sit na tweede-orde faktore. Hierdie omgesette tellings word 

gebruik om die tweede-orde profiele vir elke proefpersoon te trek. In die laaste 

kolom van die tabel, word die totale telling vir elke faktor verklaar. Tabel 3.1 

volg: 



TABEL 3.1 TWEEDE-ORDE FAKTORE VAN DIE EK-INSTRUMENT 
r 

TWEEDE-ORDE ITEM NO WAARDE ITEM NO WAARDE ITEM NO WAARDE ITEM NO WAARDE BESKRYWENDE TOTALE 

FAKTORE VAN VAN VAN VAN WAARDE VAN FAKTORE 

ITEM- ITEM- ITEM- ITEM-

POSISIE POSISIE POSISIE POSISIE 

DEPRESSIE I 

7 
1 

9 
1 11 

1 16 1 16: Baie ernstig 

2 2 2 2 12: Hoe depressie 

3 3 3 3 8: Gemid depressie 

4 4 4 4 *4: Lae depressie 

AGGRESSIE I 1 1 1 12: Hoe aggressie 

13 15 19 2 2 2 8: Gemid aggressie 

3 3 3 *4: Lae aggressie 

4 4 4 I 01 
.J:>,. 

ANGS/SPANNING I 1 1 2 1 

3 
1 12: Hoe angs 

2 2 2 8: Gemid angs 

3 3 3 *4: Lae angs 

4 4 4 

INTER-

10 4 12 4 14 
4 20 4 16: Puik IPV 

PERSOONLIKE 3 3 3 3 12: Goeie IPV 
VERHOUDINGS 2 2 2 2 8: Gemid IPV 
{IPV) 1 1 1 1 *4: Swak IPV 

EMOSIONELE I 4 
4 5 4 

6 
12: Emosioneel geletterd 

GELETTERDHEID 3 3 8: Gemid emos gelet 

2 2 *4: Emosioneel 

1 1 ongeletterd 

* = 4 of laer 
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Die resultate van die kwalitatiewe ondersoek vir elke proefpersoon, word vervolgens 

weergegee. 

3.5.1 Proefpersoon A- Vroee adolessensie 

Ouderdom: 

Geslag: 

Aanmeldingsprobleem: 

Agtergrond: 

EMOSIONELE PROFIEL: 

13:09 

Manlik 

Proefpersoon A onttrek hom van ander, neem aan geen 

buitemuurse aktiwiteite deel nie en bring volgens sy moeder 

ure aileen op sy bed in 'n danker kamer deur. Hy vorder nie 

na wense op skoal nie. Hy het al twee keer stokkies 

gedraai. 

Proefpersoon A het 'n bo-gemiddelde kognitiewe vermoe, 

maar presteer ondergemiddeld op skoal. Die onderwysers 

kla dat hy in die klas droom en nie op datum is met sy 

skoolwerk nie. Volgens sy moeder, is Proefpersoon A nie 

gemotiveer om skolasties sy beste te !ewer nie en laat hy 

na om sy huiswerk te doen. Hy kan nie onafhanklik werk 

nie en kom ongemotiveer en lusteloos voor. Hy het soms 

emosionele uitbarstings en is gedurig in konflik met sy ouer 

en jonger broers. 

Proefpersoon A se emosionele intelligensieprofiel word in Figuur 3.1 deur die swart kolle 

op die EK-profiel weergegee (die som van die sub-skale se tellings is omgesit na 

profieltellings volgens 'n bepaalde formule). 
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BESKRYWENDE RESUL TAAT: 

DIE UJTWERK VAN PROEFPERSOON A SE EK·PROFIEL RESUL TATE 

Die resultate op die EK-profiel word aangewend om Proefpersoon A se profiel te 

verklaar. Die resultate word in persentasies omgesit en word soos volg bereken: 

• Daar is 21 faktore . .Die swart kolle word opgetel en deur 21 verdeel om die 

persentasie vir 'n bepaalde beskrywende resultaat, byvoorbeeld 

onbekwaam, kwesbaar, bekwaam en optimaal, te verkry. 

• In hierdie geval is 16 van die 21 kolle vir "onbekwaam" ingekleur. lndien 16 

uit 21 in persentasie omgesit word, word 'n persentasie van 76% vir 

onbekwaam behaal. 

• Wat "kwesbaar" betref, is slegs een kol swart ingekleur wat beteken dat 

Proefpersoon A hier 5% behaal. 

• Wat "bekwaam" betref, is twee kolle ingekleur wat 'n persentasie van 9,5% 

impliseer. 

• Wat "optimaal" betref, verteenwoordig die twee swart kolle ook 'n 

persentasie van 9,5%. 

Proefpersoon A se resultate is dus soos volg: 

• 76% emosioneel onbekwaam 

• 5% emosioneel kwesbaar 

• 9,5% emosioneel bekwaam 

• 9,5°/~ optimale emosionele funksionering 
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• Die afleiding kan gemaak word dat Proefpersoon A 81% (76% + 5%) emosioneel 

onbekwaam en kwesbaar is en 19% (9,5% + 9,5%) emosioneel bekwaam is. Die 

telling kan as 19+;81- uitgedruk word wat impliseer dat hy as 'n adolessent met 

'n lae emosionele intelligensie beskou kan word. 

Die besonderhede van sy uitslae lui soos volg: 

Proefpersoon A presteer onder 'n aanvaarbare vlak van geestesgesondheid op 16 van 

die 21 skale. (Daar kan waarskynlik 'n afleiding gemaak word dat hy ten opsigte van 

emosionele intelligensie "76% onbekwaam" is). Hy toon emosionele uitvalle ten opsigte 

van emosionele geletterdheid, emosionele intelligensievaardighede, emosionele 

waardes en oortuigings en emosionele intelligensie-uitkomste. Met ander woorde, hy 

onderpresteer op emosionele vlak ten opsigte van vier uit die vyf hoofafdelings van die 

toets. 

Sy spesifieke probleemareas waarin hy as emosioneel onbekwaam beskryf kan word, 

is die volgende: 

• Kommerwekkende en stresvolle lewensgebeure (Skaal 1) 

• Emosionele bewustheid (Skaal 4) 

• Emosionele uitdrukking (Skaal 5) 

• ~ewustheid van ander se gevoelens (Skaal 6) 

• Emosionele intensie en voorneme- motivering (Skaal 7) 

• Kreatiwiteit (Skaal 8) 

• Die vermoe om weer op te staan (Skaal 9) 

• Gesonde ontevredenheid (Skaal 11) 

• Menslike meelewing (Skaal 12) 

• Uitkyk op die lewe (Skaal 13) 

• lntu·isie/aanvoeling (Skaal 14) 

• Mate van vertroue (Skaal 15) 

• Persoonlike mag (Skaal 16) 

• Kwaliteit van lewe (Skaal 19) 

• Verhoudingskwosient (Skaal 20) 

• Realisering van potensiaal (Skaal 21) 
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Bogenoemde uitvalle is uitgelig as items vir die gestruktureerde onderhoud en die 

interpretering van die resultate van die vraelys en die onderhoud, kan soos volg 

opgesom word: 

Volgens hierdie emosionele evaluering, is dit duidelik waarom Proefpersoon A nie sy 

emosionele en kognitiewe potensiaal realiseer nie. Hy beleef alledaagse sosiale 

gebeure as stres- en spanningsvol en gee negatiewe betekenis daaraan. Hy herken 

en verstaan nie sy eie emosies nie en weet nie op watter wyse dit sy alledaagse 

emosionele en sosiale funksionering be"lnvloed nie. Hierdie onbekwaamheid 

veroorsaak waarskynlik dat hy ander se emosies ook nie herken en verstaan nie en dus 

nie sosiale en nie-verbale kommunikasie korrek of toepaslik kan interpreteer nie. 

Alhoewel hy redelik suksesvolle interpersoonlike verhoudings handhaaf (bekwaam op 

Skaal 1 0), sukkel hy om intieme, intense en langdurige emosionele verhoudings aan te 

knoop en te onderhou (onbekwaam op Skaal20). Hy ervaar ook probleme ten opsigte 

van die ekspressie van emosies, wat waarskynlik veroorsaak dat ander nie weet waar 

hulle met hom staan nie. 

Proefpersoon A se konatiewe lewe laat ook veel te wense na aangesien hy besluit

neming en die beplanning en afhandeling van take problematies vind - kortom: hy 

sukkel om lewensdoelwitte te formuleer en uit te voer. Hierdie lewensmoedeloosheid, 

kan sy vermoe om terug te bons na 'n teleurstelling - "resilience" - nadelig be"lnvloed. 
L . 

Sy lae telling vir kreatiwiteit veroorsaak dat hy hom nie kan oorgee aan sy emosionele 

menswees nie en ook sosiaal "onkreatief' en "onopwindend" optree. Proefpersoon A 

kom ook voor as 'n kind wat 'n "joiner" is en hom deur ander laat voorskryf, maar ook 

nie daarteen protesteer nie. 

Proefpersoon A hou van mense, maar weet waarskynlik nie op watter wyse om 

emosionele leidrade in ander se lyftaal te lees en te interpreteer nie. lndien hy aanvoel 

dat iets skort, weet hy moontlik nie wat hom volgende te doen staan nie. Hy beleef 

homself as hulpeloos en sander mag en invloed en is dalk van mening dat sy opinie nie 

regtig vir ander belangrik is nie. Hy het 'n negatiewe en siniese uitkyk op die lewe en 

toon op hierdie jong leeftyd reeds tekens van emosionele "doodsheid" en apatie. 
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Die gemelde persoonsbeskrywing van Proefpersoon A korreleer met die manifestasie 

van fisiologiese en mediese tekortkominge wat reeds sigbaar is. Op 13 kan hy beskou 

word as 'n kind wat 'n gesondheidskrisis tegemoetgaan en kan hy as fisiek kwesbaar 

beskou word. 

Proefpersoon A presteer slegs ten opsigte van Skaal 2 en Skaal 3 optimaal. Daar kan 

hiervan afgelei word dat hy skoal geniet en die samesyn met sy maats en onderwysers 

by die skoal aangenaam vind, maar dat hy die skoolwerk nie wil of kan bemeester nie 

en die afhandeling van sy skooltake as negatiewe druk beleef. Volgens Skaal 17 kan 

hy as 'n eerlike kind met integriteit beskou word. 

Proefpersoon A se ondergeaktualiseerde emosionele !ewe, word deur die EPI bevestig. 

Sy prestasie vir die onderskeie dimensies lyk soos volg: 
I 

• Laag gehoorsaam: 

• Laag wankontrole: 

• Laag behoedsaam: 

• Hoog somber: 

• Hoog wantrouig: 

• Laag beheersd: 

• Hoog aggressief: 

• Laag sosiaal: 

Hy sukkel om mense en gebeure sommer net te aanvaar 

Proefpersoon A waag nie en pak nie graag nuwe dinge 

aan nie 

Hy is vol vrees wat hom in spontane deelneming aan 

aktiwiteite inhibeer 

Hy is depres~ief, voel verontreg en is ontevrede met die 

. verloop van sy !ewe 

Hy is koppig, krities en moontlik vyandig 

Hy is versigtig en sorgsaam, maar kan nie beheer oor sy 

!ewe oorneem nie 

Proefpersoon A is uiters aggressief en beleef 'n 

ingekeerde rebelse woede 

Hy is onsosiaal, ernstig en sensitief 
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Proefpersoon A onderpresteer ten opsigte van al agt dimensies en daar is nie sprake 

van 'n gesonde balans tussen swak- en sterkpunte nie. Somberheid en aggressie is 

baie hoog, terwyl gehoorsaamheid, behoedsaamheid en beheersdheid weer baie laag 

is. Lae tellings vir wankontrole en beheersdheid dui op 'n persoonskonflik ten opsigte 

van hierdie faktore. 

Die tweede-orde faktoreprofiel van Proefpersoon A verskyn in Figuur 3.2 (p63). lndien 

hierdie profiel met die EPI-profiel vergelyk word, is dit duidelik dat 

• hy hoe aggressie het en 

• uiters depressief is. 

Die tweede-orde faktoreprofiel dui ook aan dat hy 50% angs beleef, en onderpresteer 

ten opsigte van emosionele geletterdheid (25%) en interpersoonlike verhoudings (37%). 

In Figuur 3.2 word Proefpersoon A se tweede-orde faktoreprofiel weergegee. By elke 

tweede-orde faktor verskyn 'n getal wat Proefpersoon A se resultate weergee, 

byvoorbeeld 16 vir "depressie", 6 vir "interpersoonlike verhoudings", 12 vir "aggressie", 

6 vir "angs" en 3 vir "emosionele geletterdheid". 

Daar k~n vir elke tweede-orde faktor 'n persentasiepunt bereken word byvoorbeeld vir 

"angs" het Proefpersoon A 'n telling van 6 uit 12 wat 'n persentasie van 50% 

verteenwoordig. 

Die tweede-orde faktoreprofiel vir Proefpersoon A, is soos volg bereken: 

• Depressie: 

Totaal: 

• Aggressie: 

Totaal: 

Som van item 7, 9, 11, 16: 

4+ 4+ 4 + 4 = 16 (volgens nasienrooster in 

Tabel 3.1) 

16 = 100% depressief (hoe negatiewe telling) 

Som van item 13, 15, 19: 

4+ 4+ 4 = 12 

12 = 100% aggressief (hoe negatiewe telling) 



• Angs: 

Totaal: 

• lnterpersoonlike verhoudings: 

Totaal: 

• Emosionele geletterdheid: 

Totaal: 

OPSOMMEND: 
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Sam van item 1, 2, 3: 

4+ 1+ 1 = 6 

6 = 50% angs (gemiddelde telling) 

Sam van item 1 0, 12, 14, 20 

3+ 1+ 1 + 1 = 6 

6 = 37% (ondergemiddelde telling) 

Sam van item 4, 5, 6: 

1+1+1=3 

3 = 25% (ondergemiddelde telling) 

Proefpersoon A se EK- en EPI-profiele wek kommer aangesien daar meer emosionele 

uitvalle as sterkpunte ge'ldentifiseer is. Hy is emosioneel uiters onbekwaam en kan as 

emosioneel lusteloos en apaties beskryf word. 

AANBEVELING VIR TERAPIEMOONTLIKHEDE: 

Daar word aanbeveel dat Proefpersoon A intensief psigoterapie ontvang. 

Relasieterapie sal waarskynlik in hierdie geval vrugte afwerp, aangesien die ganse 

leefwereld van die kind onverken en braak le (Jacobs & Vrey 1982). Daar word 

aanbeveel dat die relasieterapie aan die hand van die volgende fases geskied: 

• Verkenning van die "ek' - bestuurder van die persoonlikheid. Versterking van die 

ego. 

• Verkenning van die "self' (aile gewoontes, houdings, eienskappe) - die 

struktuur/huis "waarbinne" die "ek" hom moet tuismaak. 
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• Verkenning van die betrokke wees by aile relasies (self, ander, skoolwerk, 

Opperwese ); die betekenisgewing aan hierdie relasies; die be/ewing van hierdie 

relasies. 

• Die aard van die selfgesprek tydens identiteitsvorming en evaluering van die 

gehalte van relasievorming. 

• Uiteindelike selfkonsepvorming en selfaktualisering. 

lndien Proefpersoon A met entoesiasme en oortuiging aan die terapieproses deelneem, 

kan die terapie slaag. 'oaar word egter voorsien dat dit 'n lang en emosioneel 

pynigende proses vir Proefpersoon A sal wees. 

FIGUUR 3.2 PROEFPERSOON A SE TWEEDE·ORDE 

FAKTOREPROFIEL 
Qepressie 

(Hierdie figuur is nie volgens skaal ge"lllustreer nie en die waardes (in die figuur) vir "angs", "aggressie" 

en "emosionele geletterdheid" kan nie met die waardes vir "depressie" en "interpersoonlike verhoudings" 

vergelyk word nie. Met ander woorde 'n telling van 4 vir "angs" sal byvoorbeeld 'n ander 

persentasiewaarde he as 'n telling van 4 vir "depressie" aangesien "angs" se persentasie uit 12 bereken 

word en "depressie" se persentasie uit 16 bereken word.) 
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3.5.2 Proefpersoon B - Vroee adolessensie 

Ouderdom: 

Geslag: 

Aanmeldingsprobleem: 

Agtergrond: 

EMOSIONELE PROFIEL: 

14 

Manlik 

Proefpersoon B se ouers is besig om te skei en hulle wil 

vasstel of hul seun emosionele skade lei weens hierdie 

verloop van sake. 

Proefpersoon B het 'n IK van 128 en volgens sy moeder is 

hy 'n toegewyde werker. Hy werk egter nie altyd volgens 'n 

vasgestelde program nie en spandeer kosbare tyd op 

onbenullige take soos die oorskryf van studiemateriaal. Hy 

is besonder geheg aan sy rna. Sy moeder het besluit om 

na 24 jaar getroude lewe van haar man, 'n elektriese 

ingenieur te skei. Haar man is as 'n persoon met 'n 

histrioniese persoonlikheid geklassifiseer wat haar 

emosioneel manipuleer en haar met irrasionele 

beskuldigings teister. Sy voel skuldig dat sy die huwelik 

beeHndig, maar voel dat haar man nie in haar emosionele 

behoeftes voorsien nie en dat sy hom nie Ianger kan 

beskerm nie. Proefpersoon B steun sy moeder in haar 

besluit, maar sal sy pa tog mis. 

Proefpersoon B se emosionele intelligensieprofiel word in Figuur 3.3 (p65) gegee. 
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BESKRYWENDE RESUL TAAT: 

• 33% emosioneel onbekwaam 

• 52% emosioneel kwesbaar 

• 5% emosioneel bekwaam 

• 1 0% optimale emosionaliteit 

• Proefpersoon B is 85% (33% + 52%) emosioneel onbekwaam en kwesbaar en 

15% (5% + 1 0%) emosioneel bekwaam. Sy telling kan as 15+; 85- uitgedruk 

word wat beskou kan word as 'n lae emosionele intelligensie. 

Hy is dus "15% bekwaam" wat sy emosionele I ewe betref. Hy is verder emosioneel 

kwesbaar op 11 van die 21 skale en die vermoede dat hy emosioneel kwesbaar is, word 

hierdeur bevestig. 

Proefpersoon B toon uitvalle op 7 van die 21 skale en kan wat hierdie skale betref as 

emosioneel onbekwaam beskou word: 

• Emosionele bewustheid 

• Emosionele uitdrukking 

• lntensie en voorneme 
' 

• Gesonde ontevredenheid 

• Mate van vertroue 

• Persoonlike mag 

• Verhoudingskwosient 

Die emosionele terreine waarin hy as onbekwaam beskou kan word, is reeds genoem 

en word hier net kortliks omskryf: 

Proefpersoon B ondervind probleme om sy emosies te verstaan en rasionele betekenis 

daaraan te gee. Alhoewel hy soms kan erken dat hy omgekrap voel, is dit vir hom 

moeilik om sy ander emosies soos hartseer en blydskap te toon (Skale4 en 5). Hy 
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beleef ook wat sy wilslewe betref, 'n onvermoe om dit waaroor hy droom, te laat 

realiseer. Hy is van mening dat sy wense en begeertes ondergeskik is aan ander s'n 

en hy weet nie op watter wyse om sy emosionele behoeftes aan ander bekend te maak 

nie (Skaal 7). Proefpersoon 8 weet ook nie op watter wyse om sy misnoee teenoor 

iemand te kenne te gee nie en besluit meestal om maar liewer stil te bly (Skaal 11 ). Dit 

veroorsaak dat hy oor baie sake tob en nie daarvan kan vergeet nie - dit verhoog 

waarskynlik sy angsvlakke onnodig. Hy voel ook op die oomblik effe ontnugter deur die 

verloop van sy lewe en sy ouers se egskeiding maak hom sinies oor die waarde van 

instellings soos die huwelik (Skaal 15). Hy sien hom nie as 'n invloedryke mens nie en 

dink nie dat ander sy opinie as van belang beskou nie (Skaal 16). Sy belewing van sy 

verhoudings met ander mense is redelik negatief en hy twyfel aan ander se motiewe 

(Skaal 20). 

Die skale wat aantoon dat hy op die oomblik emosioneel kwesbaar is en ten opsigte 

waarvan hy onderpresteer is Skale 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18 en 21. Hiervolgens 

veroorsaak die volgende by hom kommer en spanning: 

• Spesifieke lewensgebeurtenisse soos sy ouers se egskeiding en hulle gevolglike 

verhuising 

• Sy onvermoe om ander se lyftaal te interpreteer en toepaslik daarop te reageer -

hy vertel hoe hy dikwels sosiaal onvanpas optree en sosiale leidrade heeltemal 

verkeerd interpreteer 

• Sy rigiede en onvindingryke denkpatrone wat veroorsaak dat hy dieselfde foute 

telkens herhaal 

• Die probleme wat hy ondervind om probleme te sien as van verbygaande aard 

• Sy onvermoe om sosiaal gemaklik met ander te verkeer, sander om te wonder 

op watter wyse ander hom evalueer en aan die ander kant die probleme wat hy 

ondervind om die groep tee te gaan 
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• Hy voel onmagtig en wil graag meer vir ander doen, maar weet nie .op watter 

wyse om toepaslike belangstelling te toon nie 

• Sy uitkyk op die lewe is sinies en hy is van mening dat aile verhoudings maar net 

tydelik is 

• Hy het 'n swak ontwikkelde sesde sintuig en indien hy wei aanvoel dat iets met 

'n maat skort, weet hy nie wat hom te doen staan nie 

• Hy voel skuldig omdat hy soms die waarheid verdraai 

• Hy het dikwels hoofpyn, 'n swak eetlus en mondsere en ignoreer die feit dat 

hierdie fisiese uitvalle 'n aanduiding is van emosionele onwelheid 

• Hy onderaktualiseer sy potensiaal as meelewende en gebalanseerde emosionele 

mens 

Volgens die resultate op Skaal 19, is Proefpersoon B tevrede met die kwaliteit lewe wat 

hy lei en ten spyte van sy probleme en ontoereikende emosionele lewe, is hy steeds 

van mening dat hy eintlik gelukkig is met wat hy het. 

UITSTAANDE EMOSIONELE VAARDIGHEDE: 

Proefpersoon B presteer optimaal wat Skale 2 en 3 betref. Hy voel dat hy nie 

onregverdige druk van die skoal ervaar nie en dat hy redelik aan hulle eise kan voldoen 

- al werk hy onbeplan en ongestruktureerd. Hy voel ook dat hy die druk van die lewe 

kan hanteer en dat hy eintlik tevrede is met sy lewe. Hy erken wei dat hy nie aldag 

homself en die lewe verstaan nie. 

Proefpersoon B se swak selfkennis word in sy EPI-profiel bevestig. Nadat die EPI-toets 

afgeneem is, is die resultate met hom bespreek, en hy het met al die resultate 

saamgestem, behalwe met die uitslae op die "Behoedsaam" en "Beheersd"-skale. 

Hierdie lae resultate word dus nie hier in berekening gebring nie. Die res van sy 

emosionele profiel sien soos volg daaruit: 



• Hoog gehoorsaam: 

• Laag wankontrole: 

• Hoog somber: 

• Hoog wantrouig: 

• Gemiddeld aggressief: 

• Hoog sosiaal: 
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Hy is redelik betroubaar en konformeer waarskynlik 

met die groep - dalk te veel 

Hy is te behoudend en waag nie sommer in 'n nuwe 

situasie nie 

Hy is nie tevrede met aile aspekte van sy lewe nie . 

Hier is 'n konflik met die uitslag van Skaal 19 

(Kwaliteit lewe) van die EK-toets. Proefpersoon 8 is 

hierna uitgevra en die hipotese oor sy onsekerheid 

en swak selfkennis, word hierdeur bevestig 

Proefpersoon is moontlik te fyngevoelig en sensitief 

Hy is nie buitengewoon aggressief nie 

Hy hou van kontak met mense, maar is op die uitkyk 

vir agterbakse en onbedagte optrede van ander 

Die wyse waarop die tweede-orde faktore bereken word, is 'n lang prosedure wat nie 

by elke, proefpersoon herhaal gaan word nie. Dit is volledig by geval A bespreek en 

daar word van hier af slegs aangedui dat Tabel 3.1 as nasiengids gebruik moet word. 

Proefpersoon 8 se tweede-orde faktoreprofiellyk soos volg (Figuur 3.4) (Tabel 3.1 word 

as nasiengids gebruik): 
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FIGUUR 3.4 PROEFPERSOON 8 SE TWEEDE-ORDE 

FAKTOREPROFIEL 

oepressie 

Die ooreenkoms tussen die EPI- en tweede-orde faktoreprofiele le daarin dat 

Proefpersoon B op die EPI op die 69ste persentiel toets vir somber en op die 53ste 

persentiel vir aggressie. Op die tweede-orde faktoreprofiel toets hy op 93% vir 
' depressie en 75% vir aggressie. Sy ander resultate is 'n aanvaarbare persentasie van 

41% vir angs en 43% vir interpersoonlike verhoudings - hy onderpresteer wat 

interpersoonlike verhoudings betref. Hy toon oak emosionele onderprestasie wat 

emosionele geletterdheid betref, want hy behaal 33% op hierdie skaal. 

OPSOMMEND: 

Alhoewel Proefpersoon B as emosioneel kwesbaar beskou kan word, wil dit tog 

voorkom asof hy met die nodige steun emosionele stamina kan aanleer. Sy 

kwesbaarheid le waarskynlik in sy swak selfkennis en in sy verkeerde interpretering van 

nie-verbale tekens. 
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AANBEVELINGS VIR TERAPIEMOONTLIKHEDE: 

Alhoewel intensiewe psigoterapie nie in hierdie geval nodig blyk te wees nie, kan 

Proefpersoon 8 moontlik baat vind by groepterapie. Daar word aanbeveel dat hy steun 

van die groep kan ontvang indien hy sy onsekerheid ten opsigte van sy ouers se 

egskeiding met die groep (wat oak uit gebroke huise kom) deel. lndien hy positiewe 

terugvoer van die groep ontvang en daar oor almal se sterk- en swakpunte gesels word, 

kan sy selfkennis moontlik verbeter wat weer aanvaarding van die self met sy probleme 

tot gevolg kan he. 

3.5.3 Proefpersoon C - Middel-adolessensie 

Ouderdom: 

Geslag: 

Aanmeldingsprobleem: 

Agtergrond: 

16:02 

Manlik 

Proefpersoon C het graad 9 vir die derde keer gedruip en 

stel glad nie belang in sy skoolwerk nie. Hy verbreek die 

skoal se reels en is eenkeer amper uit die skoal geskors. 

Hy het 'n bo-gemiddelde intelligensiekwosient met 'n 

uitsonderlike twee- en driedimensionele visuele vermoe. 

Proefpersoon C is die enigste seun en het na sy ouers se 

egskeiding by sy pa en die se vriendin in die Kaap gaan 

inwoon. Sy pa het geen dissipline toegepas nie en het selfs 

sigarette en drank aan die seun verskaf. Die pa het op 'n 

dag besluit dat hy nie meer toesig oor die seun wil he nie en 

Proefpersoon Cis terug na sy main Pretoria. Die moeder 

kon sy slordige werk en ongedissiplineerde optrede nie 

hanteer nie en het hom gedwing om Sondae saam met 

haar kerk toe te gaan om te kyk of dit nie 'n positiewe 

uitwerking op sy gedrag sou he nie. Proefpersoon C het al 

meer opstandig begin raak. Hy het intussen die skoal 

verlaat en woon nou klasse by 'n tegniese kollege by. 



FIGUUR 3.5 PROEFPERSOON C SrE EK-PROFIEL 
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EMOSIONELE PROFIEL: 

Proefpersoon C se EK-profiel is op bladsy 72 gegee. 

BESKRYWENDE RESUL TAAT: 

Proefpersoon C is: 

• 66% emosioneel onbekwaam 

• 19% emosioneel kwesbaar 

• 1 0% emosioneel bekwaam 

• funksioneer 5% optimaal wat sy emosionele lewe betref 

• Proefpersoon C is 85% (66% + 19%) emosioneel kwesbaar of onbekwaam en 

15% (10% + 5%) emosioneel bekwaam. Sy opsommende resultaat kan beskryf 

word as 'n 15+;85- wat Proefpersoon C se lae emosionele intelligensie reflekteer. 

Wat emosionele intelligensie betref, is Proefpersoon C 66% onbekwaam. Hy toon 

uitvalle op 14 van die 21 skale. Sy grootste uitvalle kom voor in Afdeling 3 (emosionele 

intelligensievaardighede), Afdeling 4 (emosionele waardes) en emosionele intelligensie-, 
uitkomste (Afdeling 5). 

Wat emosionele geletterdheid betref, presenteer Proefpersoon C met 'n redelike 

onvermoe om sy eie gevoelens te "lees", dit korrek te interpreteer en uit te druk en 

toepaslike stappe te neem om dit te hanteer (Skaal 4 en 5). Hy kan ten opsigte van 

hierdie twee skale as emosioneel kwesbaar beskou word. Hy vaar beter in die 

herkenning en benoeming van ander se gevoelens en maak veral staat op nie-verbale 

kommunikasie om ander se emosies te beoordeel (Skaal 6). 

In Afdeling 1 word 'n emosionele uitval ten opsigte van Skaal 1 (druk in sy onmiddellike 

omgewing) opgemerk. Hy was al 'n slagoffer van geweld, het 'n standerd al 

herhaaldelik (drie keer) gedruip, het al dikwels verhuis, het al dikwels van skole 

verander en beleef gedurige verandering as negatief. Algemene lewensgebeure 
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veroorsaak meer onsekerheid en spanning by Proefpersoon Cas veranderinge by die 

skoal. Hy hanteer druk van die skoal goed en alhoewel hy van mening is dat 

onderwysers hom nie as belangrik beskou nie, hanteer hy die druk van hulle en die 

skoolomgewing (Skaal 2) behendig. 

Skaal 7 (intensie en voorneme) reflekteer Proefpersoon C se gebrek aan toekomsvisie 

en lewensmotivering. Hy is van mening dat die wereld hom "iets skuld" en hy is nie 

entoesiasties oar die formulering van kart- of langtermyndoelstellings nie. Hy is op 

belonings eerder as die bereiking van edele doelwitte ingestel. Proefpersoon C is nie 

daarop ingestel om aan sy drome en ideale aandag te gee nie en stel oenskynlik nie 

daarin belang om aan sy diepste hartsbegeertes te voldoen nie. Hy maak min van 

divergente denke gebruik en is rigied in sy aanspreek van probleme - hy herhaal foute 

oar en oar en kan nie nuwe oplossings genereer nie (Skaal 8). Hy kan as "emosioneel 

rigied" of "onkreatief' beskryf word. Hy toon oak 'n lewenstamheid wat sy vermoe om 

'n saak positief te benader, negatief beYnvloed (Skaal 9). Hy erken dat teleurstellings 

hom ontmoedig en dat hy nie die energie het om 'n volgende taak met entoesiasme aan 

te pak nie (Skaal 9). Proefpersoon C se lae telling vir Skaal 11 bevestig sy geneigdheid 

om telkens die groep se besluite sander meer te aanvaar en om byna nooit sy 

bedenkinge oar 'n saak te opper nie. Op Skaal 1 0 toon Proefpersoon C dat hy 

kwesbaar is ten opsigte van interpersoonlike verhoudings en dat hy vera! probleme 

ondervjnd om emosies wat tussen mense wat na aan mekaar is, te hanteer. 

Volgens Afdeling 4 se emosionele uitvalle is Proefpersoon C 'n mens waarop nie 

staatgemaak kan word nie. Hy erken dat hy leuens vertel, die waarheid verdraai, in die 

moeilikheid beland omdat hy reels oortree en nie regtig spesifieke waardes het wat hy 

aanhang nie. Hy kan as 'n persoon met 'n lae integriteit beskou word (Skaal 17). 

Proefpersoon C se "vlak", ongedefinieerde waardesisteem word oak weerspieel in sy 

onbevredigende medemenslikheid (Skaal 12) en mate van agterdog waarmee hy ander 

bejeen (Skaal 15). Proefpersoon C is van mening dat hy net homself kan vertrou. 

Alhoewel hy dus op sy eie persoonlike oordeel staatmaak, strook dit nie met sy lae 

telling vir Skaal 16 (persoonlike mag) nie. Proefpersoon C dink waarskynlik hy is in 

beheer van sy lewe, maar beleef in werklikheid 'n gevoel van onmag en viktimisasie

hy is van mening dat hy in meeste gevalle die slagoffer van omstandighede is en nie 

veel daaraan kan doen om dit aan te S!)reek nie. Hy het 'n ongesonde negatiewe uitkyk 
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op die lewe en verklaar eerlik dat hy glad nie van sy lewe hou nie aangesien hy geen 

aangename vooruitsigte voorsien nie (Skaal 13). Proefpersoon C se intu·isie is swak 

ontwikkel en hy kan in hierdie opsig as onbekwaam beskou word (Skaal14). 

In Afdeling 5 gee Proefpersoon C te kenne dat hy ontevrede is met die gehalte van sy 

lewe (Skaal 19) en dat sy behoeftes nie bevredig word nie. Hy ervaar 'n gevoel van 

rustelose "onvrede". Sy meta-interpersoonlikevaardighede (Skaal 20) wat kwaliteite 

soos toewyding aan 'n verhouding, emosionele intimiteit en meelewing evalueer, laat 

veel te wense oor en hy is wat hierdie skaal betref, emosioneel onbekwaam. 

Proefpersoon C rook, kry hoofpyne en ander pyne en ervaar dikwels 'n gebrekkige 

eetlus (Skaal 18) - hy is dus fisiek kwesbaar. Hierdie fisies-biologiese tekortkominge 

asook die genoemde emosionele uitvalle veroorsaak sy lae telling vir Skaal 21 -

realisering van potensiaal. Hy onderpresteer ten opsigte van emosionele intelligensie 

en dit dra by tot sy disfunksionele gedragspatrone wat sy funksionele gebalanseerde 

menswees kortwiek. 

UITSTAANDE EMOSIONELE VAARDIGHEDE: 

Volgens Skaal 3, presteer Proefpersoon C wat persoonlike druk en tevredenheid betref, 

optima~!. Alhoewel daar negatiewe ondertone is ten opsigte van omgewingsdruk wat 

· op hom geplaas word, probeer hy hom nie daaroor bekommer nie. 

Hy hanteer druk soos volg: hy ignoreer dit heeltemal of hy negeer die meriete van eise 

wat aan hom gestel word. 

Proefpersoon C se beeld as 'n emosionele onbekwame mens, word deur die resultate 

wat op die EPI verkry is, bevestig. Die resultate vir die onderskeie persoonlik

heidstrekke en die verbandhoudende emosies is soos volg: 

• Laag gehoorsaam: Dit wil voorkom asof Proefpersoon C nie situasies en 

mense sander meer wil aanvaar nie. 
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• Gemiddeld behoedsaam: Hy is minder versigtig as ander mense en kan 

• Hoog somber: 

• Laag wantrouig: 

• Laag beheersd: 

• Hoog aggressie: 

• Kombinasies: 

moontlik om hierdie rede in die moeilikheid beland 

Hier is sterk tekens van 'n depressiewe gemoed 

Proefpersoon C vertrou ander waarskynlik nie maklik 

nie en is te krities 

Proefpersoon C leef van dag tot dag en het nie 

definitiewe toekomsplanne nie 

Hy is meestal ge'irriteerd en voel verontreg 

Hoog sosiaal en laag behoedsaam: Hier word 

aangedui dat Proefpersoon C 'n onderontwikkelde 

gewete het en waarskynlik onverantwoordelik en 

sosiaal onvanpas optree. 

Proefpersoon C se tweede-orde en EPI-profiele kom oak ooreen, alhoewel hy swakker 

vaar op die tweede-orde faktore. Op die EPI-toets hy vir aggressie op die 80ste 

persentiel en vir depressie op die 86ste persentiel. Vir die tweede-orde faktore toets hy 

vir be ide depressie en aggressie 100%. Proefpersoon C se tweede-orde faktoreprofiel 

verskyn in Figuur 3.6 (p77) (Tabel 3.1 word as nasiengids gebruik). Die profiel dui oak 

aan dat hy redelike angs beleef (58%) en redelike swak menseverhoudings handhaaf 

(31 %). Hy vaar beter wat emosionele geletterdheid betref en behaal'n punt van 58%. 

OPSOMMEND: 

Proefpersoon C kan as emosioneel onbekwaam en kwesbaar beskryf word. Alhoewel 

dit wil voorkom asof hy druk redelik effektief kan hanteer, veroorsaak die uitvalle op die 

ander skale dat hy emosioneel onderpresteer en dat dit sy realisering as emosionele 

mens in die wiele ry. 
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FIGUUR 3.6 PROEFPERSOON C SE TWEEDE-ORDE 

FAKTOREPROFIEL 

oepressie 

AANBEVELINGS VIR TERAPIEMOONTLIKHEDE: 

Daar word aanbeveel dat Proefpersoon C terapie in 'n groep behoort te ontvang. Hy 

behoort by 'n groep wat min of meer dieselfde emosionele profiel as hy het (byvoorbeeld 

hoe aggressie en depressie), aan te sluit. Die doel van die terapiesessies is dat 

groeplede selfkennis sal opdoen en problema met mekaar sal dee I. Daar word gehoop 

dat Proefpersoon C sal besef dat ander net soveel, indien nie meer nie, problema as 

hy het en dat hy, net soos hulle, nie 'n slagoffer van sy omstandighede hoef te wees nie. 

Daar word voorgestel dat die volgende stappe tydens die groepterapiesessie gevolg sal 

word: 



• Eerste sessie: 

• Tweede sessie: 

• Derde sessie: 

• Vierde sessie: 
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Bekendstelling van groeplede aan mekaar. Bespreking van 

groeplede se EPI-profiele en op watter wyse dit interpreteer 

kan word. Elke lid dra 'n ander lid se profiel voor en 

kontroleer telkens of dit korrek is. Luistertegnieke word 

geoefen. 

T -sessie waartydens individuele lede ander meed eel watter 

eienskappe van die groeplede hulle by die eerste 

ontmoeting as negatief of positief beleef het, met ander 

woorde wat was die eerste indruk wat die groeplede van 

mekaar gekry het. 

Die maak van 'n "collage" wat in drie verdeel is, naamlik 

hede, verlede en toekoms. Groeplede deel hul diepste 

waarnemings, behoeftes, vrese en belewings met die 

groep. 

Hanteer enige sake of temas wat in die vorige sessies 

opgeduik het en nie na behore hanteer is nie. 

3.5.4 Proefpersoon D - Middel-adolessensie 

Ouderdom: 

Geslag: 

Aanmeldingsprobleem: 

Agtergrond: 

16:09 

Vroulik 

Proefpersoon 0 openbaar opstandige gedrag en verwerp 

haar rna se gesag ten valle. 

Proefpersoon 0 se ouers is geskei en sy verwerp haar 

moeder se gesag sedert die egskeiding. Sy knou haar 

jonger suster af en tree bot en kortaf teenoor haar rna op. 

Sy meng met ongewenste maats en het al sander haar rna 
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se toestemming by haar maats oornag. Sy het begin rook 

en was al drie keer onder die invloed van drank. Sy is 

eenkeer gedurende skoolure deur die skool in 'n woonstel 

vasgetrek waar die kinders gerook en gedrink het. Sy woon 

studentefunksies by en doen haarself tydens die 

studentejool as 'n student voor. 

Proefpersoon D se EK-profiel word in Figuur 3. 7 (p80) weergegee. 

BESKRYWENDE RESUL TAAT: 

Proefpersoon D is 

• 86% emosioneel onbekwaam 

• 5% emosioneel kwesbaar en 

• funksioneer 9% optimaal wat haar emosionele lewe betref 

• Sy kan beskryf word as 'n persoon met 'n lae emosionele intelligensie aangesien 

haar globale EKpunt 9+;91- is. 

Proefpersoon D het in 18 van die 21 skale onderpresteer wat van haar 'n emosionele 

risiko maak. Ten opsigte van emosionele intelligensie is sy slegs 14,2% bekwaam en 

meer as 85% onbekwaam. Sy toon uitvalle ten opsigte van al vyf hoofafdelings en 

presteer slegs ten opsigte van skale 2 en 3 optimaal. Die grootste uitvalle word ten 

opsigte van emosionele geletterdheid, emosionele waardes en oortuigings en EK

uitkomste waargeneem. In Afdeling 3 het sy ten opsigte van interpersoonlike 

verhoudings effe beter presteer, alhoewel sy op hierdie terrein nog kwesbaar is. Sy het 

die beste in Afdeling 1 gevaar en slegs op Skaal 1 (kommer oor alledaagse skool- en 

lewensgebeure) onderpresteer. 
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Volgens hierdie EK-profiel ken Proefpersoon haarself en haar emosies glad nie 

(Skaal4). Sy kan as emosioneel ongeletterd beskryf word en weet nie op watter wyses 

emosies herken, uitgedruk en hanteer kan word nie (Skaal 5). Sy is nie ingestel op 

ander se gevoelens en neem hulle persoonlike omstandighede nie in ag wanneer sy 

haar eie aktiwiteite beplan nie (Skaal 6). Sy het min ideale in die lewe en het byna geen 

innerlike motivering - lokus van beheer - nie (Skaal 7). Sy is rigied en kan nie nuwe 

planne of voorstelle aan ander maak nie (Skaal 8). Sy verwerk teleurstellings swak en 

gee gou moed op (Skaal 9). Sy bevraagteken instellings en reels op 'n ongesonde 

wyse - nie om dit beter te verstaan nie, maar eerder ter wille daarvan om te verskil 

(Skaal 11 ). Sy het nie regtig empatie met ander nie en tree selfsugtig op ( Skaal 12). 

Sy sien slegs die negatiewe van 'n saak raak en kan nie objektiewe oordele uitspreek 

nie (Skaal 13). Haar sesde sintuig is swak ontwikkel en sy slaan nie ag op "wat haar 

verstand vir haar se nie" (Skaal14). Sy vertrou byna niemand nie en is sinies oar ander 

se motiewe teenoor haar (Skaal 15). Sy beleef haarself as magteloos en 'n slagoffer 

van ander se onregverdige optrede teenoor haar (Skaal 16). Die profiel bevestig die 

vermoede dat sy leuens vertel en by kriminele oortredings begin betrokke raak 

(Skaal 17) - sy vertel van 'n insident van winkeldiefstal waarby sy en 'n groep maats 

betrokke was. Haar leefstyl begin haar gesondheid benadeel (Skaal 18); sy sukkel 

byvoorbeeld om op skoal te konsentreer. Sy rook tien sigarette 'n dag. Proefpersoon 

D voel ongelukkig, is depressief en voel ontevrede met die verloop van haar lewe (Skaal 

19). Sy ondervind probleme met die stig van interpersoonlike verhoudings (Skaal 1 0) 

en vind dit problematies om emosies met ander te deel (Skaal 20). Proefpersoon D se 

lae emosionele intelligensie manifesteer in haar emosionele verwydering van haar 

skoolwerk en mense wat weer veroorsaak dat sy haar potensiaal as intelligente dogter 

glad nie kan realiseer nie. 

UITSTAANDE EMOSIONELE VAARDIGHEDE: 

Proefpersoon D presteer optimaal ten opsigte van die hantering van druk by die skoal 

(Skaal 2). Daar is dieper hierop ingegaan en Proefpersoon D het te kenne gegee dat 

sy haar net nie steur aan wat by die skoal gebeur nie. In hierdie lig gesien, blyk dit dat 

hierdie optimale prestasie 'n negatiewe ondertoon het. 'n Kwalitatiewe ontleding van die 

Skaal 3 se resultate lewer 'n soortgelyke negatiewe tendens .op. Waar die vraelys "die 
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weg wees van die huis af' as druk beskou, het Proefpersoon D dit as 'n bevryding en 

verlossing gesien en het sy erken dat sy voortdurend planne beraam om van die huis 

weg te glip. Op die oog af lyk dit dus of Proefpersoon D lewensdruk kan hanteer, maar 

daar is tydens die onderhoud vasgestel dat sy eerder dinge wat normaalweg as 

problematies beskou word, soos 'n bakleiery met haar suster, glad nie as 'n probleem 

sien nie. Dit strook met die hipotese dat sy emosioneel ongeletterd en egorsties is en 

ongeerg teenoor ander optree. 

Die EPI-resultate vind aansluiting by die uitslae van die EK en is soos volg: 

• Laag gehoorsaam: 

• Hoog wankontrole: 

• Laag behoedsaam: 

• Hoog somber: 

• Gemiddeld wantrouig: 
' 

• Gemiddeld beheersd: 

• Hoog aggressief: 

• Gemiddeld sosiaal: 

Proefpersoon D is ongehoorsaam en opstandig 

Sy tree impulsief op en eksperimenteer graag met 

nuwe dinge 

Sy raak betrokke in waaghalsige aktiwiteite en neig 

om in die moeilikheid te beland 

Sy voel ontevrede met haar lewe en dit maak haar 

depressief 

Hierdie is 'n aanvaarbare telling 

Sy leef moontlik van dag tot dag en beplan nie haar 

lewe vooruit nie 

Proefpersoon D kan as 'n adolessente rebel beskryf 

word wat uiters bakleisugtig optree 

Hierdie telling is laer as wat verwag is en bevestig 

haar gebrek aan algehele lewensvreugde 

Proefpersoon D toets 1 00% vir depressie en aggressie op die tweede-orde faktore wat, 

soos in die geval van Proefpersoon C, swakker is as die EPI-profielresultate. Op die 

EPI toets sy op die 81 ste persentiel vir aggressie en op die 89ste persentiel vir 

depressie. Haar tweede-orde faktoreresultate verskyn in Figuur 3.8 (p83). 
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FIGUUR 3.8 PROEFPERSOON D SE TWEEDE-ORDE 

FAKTOREPROFIEL 

oepressie 

Haar ander tweede-orde faktore se resultate is soos volg (Tabel 3.1 word as nasiengids 

gebruik): 

• 50% vir angs 

• 31% vir interpersoonlike verhoudings en 

• 25% vir emosionele geletterdheid. 

Proefpersoon D is dus nie te angstig nie, maar kan as emosioneel ongeletterd beskou 

word. Sy handhaaf ook interpersoonlike verhoudings van twyfelagtige gehalte. 
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OPSOMMEND: 

Die uiters negatiewe beeld wat van Proefpersoon D se emosionele lewe geskets is, 

verklaar haar impulsiewe en onkonsidererende optrede. Sy kan as 'n emosionele risiko 

beskou word wat op 'n pad van selfvernietiging is. 

AANBEVELINGS VIR TERAPIEMOONTLIKHEDE: 

Daar word aanbeveel dat Proefpersoon D 'n intensiewe terapieprogram volg waartydens 

van rasionele-emosieterapie (RET) gebruik gemaak word. 

Volgens hierdie teorie van Ellis (1973), is die mens in staat om die werklikheid op 

logiese en objektiewe wyse te interpreteer. Dit maak dit moontlik vir die mens om 

emosioneel gesond te bly. Die mens is egter tot irrasionele interpretasie 

gepredisponeer en veroorsaak dat vinnig tot verkeerde gevolgtrekkings gekom word 

(Ellis 1973). 

Proefpersoon D is geneig tot werklikheidsverwringing. Haar subjektiewe en onakkurate 

interpretering van die werklikheid, veroorsaak irrasionele denke wat aanleiding gee tot 

ontoepaslike gedrag. Die mees algemene denkfoute wat Proefpersoon D maak, is dat 
' 

sy oorveralgemeen, sy diskwalifiseer die positiewe kant van 'n saak of 'n persoon, sy 

kom gou tot onrealistiese gevolgtrekkings, sy is geneig tot katastrofering (alles word in 

oortreffende trap beleef en uitgeleef) en sy minimaliseer (ontken die belangrikheid van 

sekere realiteite van mense en gebeure). 

In Proefpersoon D se geval, word voorgestel dat die betekenisse wat sy aan gebeure 

heg, ontleed moet word. Die ABC (RET)-model van Ellis is ideaal vir hierdie doeleindes 

en kan soos volg op Proefpersoon D van toepassing gemaak word: 

• A: Proefpersoon D moet 'n onlangse aktiwiteit of gebeurtenis (activity, agent 

-A) beskryf, byvoorbeeld die moeder se weiering dat sy by 'n maat wat 

aileen by die huis is, gaan slaap. 



• iB: 

• rB: 

• iC: 

• rC: 

• D: 
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Proefpersoon D verken haar irrasionele opvatting (irrational belief- B) dat 

haar ma weier omdat sy 'n pretbederwer is en nie van Proefpersoon D 

hou nie. Die feit dat drank vryelik beskikbaar is by die maat se huis word 

byvoorbeeld genoem. 

Proefpersoon D word daarvan bewus gemaak dat teleurstelling 'n 

rasionele gevolg van die gebeure is (rational belief- rB). 

Die irrassionele gevolg (irrational consequences- iC) van iB word verken, 

byvoorbeeld haar siening dat haar ma haar haat. 

By hierdie punt word die rasionele gevolg (rational consequences - rC) 

bespreek, soos die gedagte dat Proefpersoon D liewer by 'n ander maat 

waar daar beter toesig is, moet gaan slaap. 

In hierdie stadium moet Proefpersoon D besluit (0-decision) of sy iB of rB 

aanvaar of verwerp. Die terapeut daag elkeen van haar argumente. 

• cE: Die kognitiewe effek (cognitive effect- cE) word bepaal en daar word 

gehoop dat die Proefpersoon iB sal verwerp en 'n rasionele siening sal 

aanhang. 

• bE: 'n Positiewe uitkoms by die vorige stap (rasionele en realistiese siening) 

sal verseker dat positiewe, rasionele gedrag (behavioural effect- bE) die 

uiteinde is. 

Daar word aanbeveel dat bogenoemde tegniek op 'n redelik direktiewe wyse hanteer 

sal word en dat Proefpersoon D telkens die wyse waarop irrasionele opvattings gevorm 

is, moet verklaar. Daar geskied dus nie aileen 'n verkenning van die proses van 

irrasionele denkvorming nie, maar oak 'n verkenning van die tipe denkfoute wat 

voortdurend gemaak word. Die terapeut behoort elkeen van Proefpersoon D se 

stellings te bevraagteken en in perspektief te probeer stel. 
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3.5.5 Proefpersoon E - Middel-adolessensie 

Ouderdom: 

Geslag: 

Aanmeldingsprobleem: 

Agtergrond: 

EMOSIONELE PROFIEL: 

17:01 

Vroulik 

Proefpersoon E se moeder is bekommerd oar haar dogter 

wat oormatige erkenning soek en altyd nuwe aktiwiteite 

aanpak waarin sy kan presteer. Sy is net met hoe punte en 

goeie sportuitslae tevrede. Sy is in ander se oe 'n 

voorbeeldige kind, maar Proefpersoon E se moeder is 

bekommerd dat sy !ewe om ander tevrede te stel en nie 

genoeg emosionele diepte as mens het nie. Haar moeder 

is oak bekommerd omdat sy so krities oar ander mense is 

en maklik hierdie kritiek teenoor ander uitspreek. 

Proefpersoon E het 'n IK van 148 en blink uit in swem, 

karate, muurbal en skaak. Sy behaal nasionale kleure in 

karate en provinsiale kleure in skaak. Sy het al haar land 

in twee karatewereldkampioenskappe verteenwoordig. Sy 

kom uit 'n hegte gesin waarin sy die enigste kind is. 

Proefpersoon E se emosionele intelligensieprofiel verskyn in Figuur 3.9 (p87). 
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BESKRYWENDE RESUL TAAT: 

• 48% emosioneel kwesbaar 

• 43% emosioneel bekwaam 

• funksioneer 9% optimaal wat emosionaliteit betref 

• Haar EK-resultate kan as 52+;48- beskryf word wat beteken dat sy 52% (43% 

+ 9%) emosioneel bekwaam is en 48% emosioneel kwesbaar en onbekwaam is. 

Hierdie resultaat dui daarop dat Proefpersoon E 'n grensgeval is aangesien sy 

nie as emosioneel onbevoeg beskryf kan word nie, maar ook nie gesien kan 

word as 'n emosioneel vaardige presterende adolessent nie. Sy het dus nie 'n 

hoe emosionele intelligensie nie, maar ook nie 'n lae emosionele intelligensie nie. 

Sy behaal vir 10 uit die 21 skale onbevredigende resultate en kan hier as emosioneel 

kwesbaar beskryf word. Dit wil voorkom asof alledaagse lewensgebeure spanning by 

haar veroorsaak en dat sy dit nie kan hanteer indien sake verkeerd loop nie. Sy is nie 

ingestel op haar eie emosies nie en dit lyk asof sy meestal nie weet op watter wyse om 

haar emosies te erken, te verstaan of uit te druk nie. Die algemene lewensdruk wat sy 

beleef, demp waarskynlik haar kreatiwiteit en sy ondervind probleme om 'n saak op 'n 

unieke wyse te probeer oplos. Haar effense lewensmoedeloosheid word onderstreep 

deur h~ar gebrek aan energie om na 'n teleurstelling weer op te staan. 

Sy behaal 'n lae telling vir "gesonde ontevredenheid" wat korrespondeer met haar hoe 

telling vir "gehoorsaamheid" op die EPI. Hierdie tellings weerspieel haar geneigdheid 

om te veel te konformeer en ander tevrede probeer stel. Sy is redelik krities op ander 

mense wat ooreenstem met haar rna se hipotese dat ander mense haar maklik irriteer. 

Sy maak nie gebruik van haar sesde sintuig nie, waarskynlik omdat sy redelik ego"isties 

is. Dit veroorsaak dat sy nie ander se emosies kan raaksien en daarop kan reageer nie. 

Sy is agterdogtig teenoor ander mense en vertrou hulle nie maklik nie. Proefpersoon 

E erken dat sy soms selfsugtig optree en dat sy soms oneerlik is en so haar prestasies 

in 'n nog beter lig probeer stel. Haar lae telling vir "integriteit" bevestig hierdie 

vermoede. 
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Proefpersoon E kan bekwaam beskou word ten opsigte van die volgende skale: 

• Bewustheid van ander se gevoelens (alhoewel sy nie haar eie gevoelens met 

sukses kan benoem en beheer nie) 

• lntensie ( sy is gemotiveer om te presteer) 

• lnterpersoonlike verhoudings en verhoudingskwosient (sy handhaaf oenskynlike 

positiewe interpersoonlike menseverhoudings, maar haar siniese en kritiese 

houding teenoor ander verhoed waarskynlik dat sy op hierdie gebied optimaal 

presteer) 

• Uitkyk op die lewe - sy het 'n redelike positiewe uitkyk op die lewe en vind die 

lewe sinvol solank as wat sy presteer 

• Persoonlike mag - sy voel in beheer van haar lewe en beskou haarself as 'n 

mens wat ander maklik kan be"invloed 

• Algemene gesondheid - sy lei 'n gesonde lewe en is fisies fiks en aktief 

• Kwaliteit lewe - Proefpersoon E is tevrede met die kwaliteit van haar lewe, maar 

voel soms dat dit nog beter met haar kan gaan. Sy is besonder kompeterend. 

• Realisering van potensiaal - sy het nog nie haar valle emosionele potensiaal 

bereik nie en haar lae telling vir emosionele geletterdheid kan moontlik die 

oorsaak hiervoor wees. 

UITSTAANDE EMOSIONELE VAARDIGHEDE: 

Proefpersoon E presteer optimaal wat skale 2 en 3 betref. Dit impliseer dat sy die druk 

van die skoal en druk wat sy persoonlik op haarself plaas, goed kan hanteer en dat sy 
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tevrede is met die skoolsituasie en haar persoonlike lewensituasie. Haar prestasie by 

die skoal en die veilige huisgesin waaraan sy behoort, veroorsaak 'n lewens

tevredenheid wat 'n veilige basis bied vir ander verkenningshandelinge. Algemene druk 

soos finansiele afhanklikheid van ander en siekte en dood van familielede, veroorsaak 

egter spanning in haar lewe. 

Proefpersoon E se EPI-profiellyk soos volg: 

• 

• 

Hoog gehoorsaam: 

Laag wankontrole: 

Sy kan as 'n adolessent beskou word wat maklik 

konformeer en selfs as afhanklik beskryf kan word 

Sy tree nie eintlik impulsief op nie en beplan haar 

aktiwiteite fyn 

• Gemiddeld behoedsaam: Sy tree meestal versigtig op. Sy is nie uitermatig 

• Laag somber: 

• Gemiddeld wantrouig: 

• Laag beheersd: 

• Gemiddeld aggressief: 

• Hoog sosiaal: 

angstig nie 

Sy kom nie as depressief voor nie en is tevrede met 

haar lewenstyl 

Sy is fyngevoelig en raak maklik geaffronteerd 

Hierdie lae telling is in konflik met haar lae telling vir 

"wankontrole" en dui op effense angstigheid 

Proefpersoon E is nie buitengewoon aggressief nie 

Hierdie uiterste hoe telling dui daarop dat sy graag 

sosiaal met ander verkeer, maar oak dat sy so vir 

haar effense depressie (volgens die tweede-orde 

faktore) pro beer kompenseer 



91 

Volgens die tweede-orde faktore van die EK-toets, is Proefpersoon E meer depressief 

as wat sy wil voorgee. Sy het 'n punt van 62% vir depressie wat 'n ander emosionele 

prentjie skets as wat die EPI-depressie van die 18de persentiel aandui. Die 

aggressietelling van 58% is oak hoer as die 45ste persentiel op die EPI. Die EPIIaat 

die vermoede ontstaan dat Proefpersoon E effe angstig is en dit word bevestig deur 

haar tweede-orde faktortelling van 41% vir angs. 

Sy behaal 62% vir interpersoonlike verhoudinge en kan as sosiaal redelik suksesvol 

beskryf word, alhoewel sy nie op hierdie gebied optimaal presteer nie. Sy kan oak 

beskou word as 'n adolessent wat oar 'n gemiddelde emosionele geletterdheid beskik 

aangesien sy 58% op hierdie faktor behaal. 

Proefpersoon E se volledige tweede-orde faktoreprofiel verskyn vervolgens in Figuur 

3.10 (Tabel 3.1 word gebruik as nasiengids). 

FIGUUR 3.10 PROEFPERSOON ESE TWEEDE-ORDE 

FAKTOREPROFIEL 

oepressie (10) 
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OPSOMMEND: 

Proefpersoon E is wat haar emosionele lewe betref nie uiters bekwaam nie, maar sy 

kan ook nie as 'n emosionele mislukking beskou word nie. Sy toon nie werklike 

emosionele diepte nie en haar onderprestering ten opsigte van die bemeestering van 

emosionele vaardighede veroorsaak waarskynlik dat sy nie haar emosionele potensiaal 

bereik nie. Oppervlakkige prestasies is vir haar belangrik en die inpalming van 

toekennings en pryse 'n groot prioriteit. Sy beskik dus oor 'n gemiddelde emosionele 

intelligensie. 

AANBEVELINGS VIR TERAPIEMOONTLIKHEDE: 

In hierdie geval word aanbeveel dat transaksionele analise as terapeutiese tegniek 

aangewend word. Volgens Berne (1975:2-19) gaan die mens verskillende transaksies 

met ander mense aan en hang die aard van hierdie transaksies af van die egostoestand 

waaruit die persoon funksioneer. Die drie egotoestande wat bestaan, is die 

kindtoestand, ouertoestand en die volwassetoestand. Die adolessent kan afwisselend 

tussen die verskillende egostoestande beweeg en byvoorbeeld soms kinderagtig optree 

deur te veel op kompetisie te konsentreer. Hier funksioneer Proefpersoon E dus uit die 

kind-egotoestand. lndien sy weer neersien op ander en aan ander wil voorskryf wat om 

te doen en te dink, redeneer sy vanuit 'n kritiese ouer-egostoestand. 

Die ideaal is dat Proefpersoon E vanuit 'n volwasse-egotoestand sal redeneer wat 

veronderstel dat sy gesonde intra- en interpersoonlike verhoudings onderhou en 

destruktiewe en selfverydelende gewoontes sal verbreek. 

Proefpersoon E kan van die verskillende egotoestande bewus gemaak word en sy kan 

gehelp word om te bepaal uit watter egotoestand sy gewoonlik optree. Dit kan lei tot 

groter selfkennis en selfaanvaarding (verhoging van emosionele intelligensie) wat kan 

aanleiding gee tot die aangaan van meer opregte en dieper interpersoonlike 

verhoudings. 



93 

3.5.6 Proefpersoon F - Laat adolessensie 

Ouderdom: 

Geslag: 

Aanmeldingsprobleem: 

Agtergrond: 

EMOSIONELE PROFIEL: 

18 

Manlik 

Proefpersoon F se moeder is bekommerd omdat hy op 'n 

vroee ouderdom die rol van 'n vader in die huis moes 

oorneem. Die moeder wil vasstel of hierdie toedrag van 

sake hom emosioneel geskaad het. 

Proefpersoon F is die oudste van twee seuns en kom uit 'n 

klein gesin. Die ouers is geskei toe hy sewe jaar oud was 

en hy het die vaderfiguur in die huis geword. Hy doen 

allerhande huistake en is besonder handig in en om die 

huis. Hy is die emosionele versorger in die huis en sien toe 

dat die jonger broer sy skoolwerk doen. Hy presteer 

besonder goed op skoal en beplan om 'n mediese loopbaan 

te volg. Hy is besonder verantwoordelik vir sy ouderdom en 

kan as 'n staatmaker beskryf word. 

Proefpersoon F se EK-profiel word in Figuur 3.11 (p94) gegee: 
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BESKRYWENDE RESUL TAAT: 

Proefpersoon F se EK-profiel kan soos volg verdeel word: 

• 24% emosioneel onbekwaam 

• 33% emosioneel kwesbaar 

• 19% emosioneel bekwaam 

• 24% optimale emosionele funksionering 

• Proefpersoon se globale EK-punt is 43+;57 -. Hy kan beskou word as 'n 

adolessent met 'n gemiddelde emosionele intelligensie aangesien albei tellings 

aandui dat hy nie 'n hoe of 'n lae emosionele intelligensie het nie. Hy kan dus nie 

as emosioneel suksesvol of emosioneel onsuksesvol beskou word nie. 

Hy onderpresteer ten opsigte van 5 van die 21 skale en is veral onbekwaam in terme 

van 

• die verwerking en aanvaarding van alledaagse gebeurtenisse waaroor hy geen 

beheer het nie 

• emosionele bewustheid - hy kan ander se emosies raak interpreteer, maar nie 

sy eie beskryf nie 

• gesonde ontevredenheid - hy konformeer oenskynlik met sosiale norme, maar 

sy lae telling op die EPI vir "gehoorsaamheid" toon aan dat hierdie skynbare 

beeld van plooibaarheid en inskiklikheid nie 'n ware beeld van hom as persoon 

is nie 

• mate van vertroue- hy beskou ander mense in 'n effe siniese ligen is moontlik 

wantrouig teenoor ander - sy telling van 64 vir "wantrouig" op die EPI bevestig 

hierdie neiging tot agterdog 
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• verhoudingskwosient- hy beleef sy relasies nie alma! in 'n positiewe lig nie en 

is vera! van mening dat hy nie genoeg erkenning van ander kry nie (hy se dat hy 

weet dat ander vir hom omgee, maar dat niemand dit nag vir hom gese het nie) 

Hy is emosioneel kwesbaar wat 7 van die 21 skale betref. Hy sukkel byvoorbeeld om 

sy emosies uit te druk en uit te leef en is nie regtig gemotiveerd om die vele eise wat 

elke dag aan hom gestel word, die hoof te bied nie. Hy kom moedeloos en 

gedisorienteer voor en se dat hy nie die energie het om hom regtig oar ander te 

bekommer nie. Dit verklaar sy lae telling vir mens like meelewing en siniese uitkyk op 

die lewe. Hy rook 'n pakkie sigarette op 'n dag en dit, asook sy fisieke onaktiwiteit, 

maak van hom 'n emosionele en gesondheidsrisiko. Hierdie laasgenoemde realiteite 

is waarskynlik die rede waarom hy nie sy emosionele potensiaal kan realiseer nie en as 

emosioneel gemiddeld beskou kan word. 

Hy kan slegs op 4 van die 21 skale as emosioneel bekwaam beskou word. Die 

spesifieke skale waarop hy redelik goed presteer het, is interpersoonlike verhoudings, 

intursie, persoonlike mag, en kwaliteit lewe. Hy is dus redelik tevrede met sy lewe en 

beskou homself as redelik in beheer van sy I ewe. Alhoewel hy sinies teenoor die I ewe 

staan, handhaaf hy redelik suksesvolle verhoudings met ander mense, maar bly van 

mening dat ander nie sy goeie kwaliteite erken en help ontwikkel nie. 

UITSTAANDE EMOSIONELE VAARDIGHEDE: 

Proefpersoon F presteer op 5 van die 21 skale optimaal. Hy is tevrede met sy skoal

en huisomgewing en beleef die druk wat hy ervaar in 'n positiewe lig, alhoewel hy soms 

ander mense met agterdog bejeen. Hy is ingestel op ander mense se emosies en kan 

maklik bepaal in watter bui ander is en pas dan sy optrede daarby aan. Hy is oak 

kreatief en beskik oar 'n hoe integriteit. 
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Proefpersoon F se EPI-profiel sien soos volg daaruit: 

• Laag gehoorsaam: 

• Hoog wankontrole: 

• Hoog beheersd: 

Hierdie telling beklemtoon dat hy eintlik nie gebeure 

random hom sommer net aanvaar nie en meer 

krities is as wat op die oog af blyk die geval te wees 

Proefpersoon F wil graag avontuurlike dinge aanpak 

en tree oak soms impulsief op. Hierdie hoe telling is 

egter in konflik met sy hoe telling vir "beheersd" wat 

juis aandui dat hy bepland en georganiseerd wil 

optree 

Dit wil voorkom asof Proefpersoon F meestal in 

beheer van homself en situasies wil wees 

• Gemiddeld behoedsaam: Hierdie telling dui aan dat Proefpersoon F versigtig 

• Gemiddeld aggressief: 

• Gemiddeld somber: 

is en horn soms bekommer oar sake. Dit is konflik 

met sy telling vir "aggressief' wat aandui dat hy 

graag se wat op sy hart is en gemotiveerd is om 

aktiwiteite aan te pak 

Hy het 'n gemiddelde telling wat laer is as wat 

verwag is 

• Bo-gemiddeld wantrouig: Sy wantroue teenoor ander word deur hierdie telling 

bevestig en beklemtoon sy fyngevoelige geaardheid 

Proefpersoon F se tweede-orde faktoreprofiel kom grootliks ooreen met wat verwag is, 

maar sy tellings vir "aggressie" en "depressie" is hoer as op die EPI-profiel. 

Sy tweede-orde faktoreprofiel (p98) lyk soos volg (Figuur 3.12- Tabel 3.1 is as nasien

masker gebruik): 
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FIGUUR 3.12 PROEFPERSOON F SE TWEEDE-ORDE 

FAKTOREPROFIEL 

Hy toets soos volg: 
' 

• 75% vir depressie wat hoer is as die 54ste persentiel op die EPI 

• 75% vir aggressie wat hoer is as die 58ste persentiel op die EPI 

• 50% vir angs wat korrespondeer met die matige angs wat deur die EPI uitgewys 

is 

• 56% vir interpersoonlike verhoudings wat die balans aandui wat Proefpersoon 

F probeer handhaaf. tussen sy verhoudings met ander (redelik suksesvol 

alhoewel hy nie regtig baie sosiaal is nie) en die belewing daarvan (kry nie 

genoeg erkenning nie) 

• 58% vir emosionele geletterdheid 
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OPSOMMEND: 

Die geheelindruk is dat daar heelwat konflikte in Proefpersoon F se persoonsbeeld 

bestaan en dat dit hom waarskynlik ook verwar. Hierdie persoonlikheidskontraste en 

-konflikte behoort in terapie aangespreek te word. Dit wil voorkom asof Proefpersoon 

F weens swak selfkennis nie sy eie doelwitte kan formuleer nie en dat hy maar die 

maklike uitweg kies en die rolle aanvaar wat aan hom toevertrou is. Die uitlewing van 

hierdie kunsmatige rolle is besig om sy tol te eis, soos ge'lllustreer word in sy tellings vir 

aggressie en depressie. 

AANBEVELINGS VIR TERAPIEMOONTLIKHEDE: 

Daar word aanbeveel dat Proefpersoon F, net soos in die geval van Proefpersoon A, 

relasieterapie moet deurloop sodat 'n verkenning van die "ek" en die "self' kan geskied 

wat moontlik behulpsaam kan wees in die vestiging van 'n eie emosionele identiteit. 

Dieselfde terapieprosedure as by Proefpersoon A word gevolg. 

3.5. 7 Proefpersoon G - La at adolessensie 

Ouderdom: 

Geslag: 

Aanmeldingsprobleem: 

Agtergrond: 

19 

Manlik 

Proefpersoon G het drie grade in sy sekondereskool

loopbaan gedruip en die skool die vorige jaar verlaat. Hy 

studeer op die oomblik deur middel van 'n korrespondensie

kollege, maar sukkel om te vorder. 

Proefpersoon G is die enigste kind en woon by sy 

biologiese pa en stiefma. Sy eie ma het selfmoord gepleeg 
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toe hy vier jaar oud was. Hy het op die selfmoordtoneel 

afgekom en moes by die bure gaan hulp soek. Hy kom 

glad nie oar die weg met sy stiefma nie en is van mening 

dat sy met godsdiens dweep. Hy het 'n IK van 138 en het 

'n sterk natuurwetenskaplike aanleg. 

Proefpersoon G se EK-profiel word op bladsy 101 aangetoon. 

BESKRYWENDE RESULTAAT: 

Die beskrywing van sy emosionele profiel is soos volg: 

• Hy is 81% emosioneel onbekwaam 

• 9,5% emosioneel kwesbaar 

• 4,7% emosioneel bekwaam 

• Funksioneer slegs 4, 7% optimaal wat sy emosionele I ewe betref 

• Sy emosionele telling is 1 0+;90- wat van hom 'n adolessent met 'n uiters lae 

emosionele intelligensie maak. Hy kan as emosioneel onbekwaam, emosioneel 

~wesbaar en emosioneel ongeletterd beskou word. 

Hy presteer slegs wat persoonlike druk en tevredenheid betref optimaal. Hy handhaaf 

redelike interpersoonlike verhoudings en kan op hierdie vlak as emosioneel bekwaam 

beskou word. Hy is kwesbaar ten opsigte van druk op sy akademiese I ewe en oak wat 

menslike meelewing betref. Opal die ander skale onderpresteer hy en hy kan as 'n 

groat emosionele risiko beskryf word. 
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Sy EPI-profiel sien soos volg daaruit: 

• Gemiddeld gehoorsaam: Hy aanvaar dinge op die oog af, maar dit is in konflik 

• Bo-gemiddeld wantrouig: 

• Laag wankontrole: 

• Laag kontrole: 

• Laag behoedsaam: 

• Hoog somber: 

• 1;-ioog aggressief: 

• Gemiddeld sosiaal: 

met sy telling vir "wantrouig" 

Hierdie telling is in kontras met sy nultelling vir 

"kontrole" wat 'n duidelike konflik tussen die twee 

faktore aandui 

Hierdie lae telling laat 'n rooi lig flikker aangesien dit 

daarop dui dat hy by gevaarlike aktiwiteite betrokke 

kan raak 

Hy is op die oomblik ontevrede met sy lewe en leef 

nie sy gevoelens uit nie 

Hy is besonder aggressief en, wat kommer wek is 

dat hy hierdie emosies onderdruk en nie op 

aanvaarbare wyse uitleef nie 

Hierdie is 'n aanvaarbare telling wat daarop dui dat 

sy sosiale behoeftes normaal is 

Die ooreenkoms tussen die EPI- en die tweede-orde faktoreprofiele is opvallend. Hy 

toets op albei instrumente besonder hoog vir aggressie en depressie. Sy tweede-orde 

faktorprofiel word op bladsy 1 03 gegee (Tabel 3.1 is as nasienmasker gebruik). 
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Sy tweede-orde faktoretellings is soos volg: 

• 
• 
• 
• 
• 

Depressie: 100% 

Aggressie: 100% 

Angs: 66% 

lnterpersoonlike verhoudings: 43% 

Emosionele geletterdheid: 25% 

FIGUUR 3.14 PROEFPERSOON G SE TWEEDE-ORDE 

FAKTOREPROFIEL 

oepressie 

OPSOMMEND: 

Proefpersoon G kan beskryf word as 'n adolessent met besonder intense aggressie en 

'n hoe graad van depressie. Hy is effe angstig en kan as emosioneel swak geletterd 

beskou word. Hy handhaaf redelike interpersoonlike verhoudings. 
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AANBEVELINGS VIR TERAPIEMOONTLIKHEDE: 

Proefpersoon G se resultate wek kommer en daar bestaan geen twyfel dat hy 

intensiewe terapie behoort te ondergaan nie. Daar word aanbeveel dat hy nie aileen 

vir individuele terapie aanmeld nie, maar dat hy ook groepterapie moet ontvang. 

Tydens individuele terapie behoort daar vanuit die relasieteoriemodel gewerk te word 

aangesien die ganse leefwereld van hierdie adolessent omgekeer is en diffuse · 

identiteitsontwikkeling die realisering van sy emosionele talent in die wiele ry. 

3.5.8 Proefpersoon H - Laat adolessensie 

Ouderdom: 

Geslag: 

Aanmeldingsprobleem: 

Agtergrond: 

EMOSIONELE PROFIEL: 

20 

Manlik 

Proefpersoon H het interpersoonlike verhoudingsprobleme 

en is van mening dat sy maats hom nie verstaan nie en ook 

nie emosioneel steun nie. 

Proefpersoon H het 'n superieure IK en het van 8 Com 

Regte oorgeskakel na 8 lngenieurswese. Hy is die oudste 

van drie kinders. Sy pa is oorlede toe hy nog op laerskool 

was. Sy interpersoonlike verhoudingsprobleme pia hom 

geweldig en hy onttrek hom soms van mense. 

Proefpersoon H se EK-profiel verskyn in Figuur 3. 15 (p1 05). 
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Sy EK-resultate kan soos volg opgesom word: 

• 24% emosioneel onbekwaam 

• 14% emosioneel kwesbaar 

• 19% emosioneel bekwaam 

• Funksioneer wat emosionaliteit betref, 43% optimaal 

• Sy opsommende telling is 62+;38-. Hierdie telling verteenwoordig 'n 

hooggemiddelde emosionele intelligensie. 

Sy grootste emosionele aanleg le op die gebied van emosionele geletterdheid en 

positiewe emosionele waardes en oortuigings. Hy vaar gemiddeld ten opsigte van druk 

wat hy in sy onmiddellike omgewing ervaar en openbaar oak redelike positiewe 

emosionele intelligensie-uitkomste. Hy onderpresteer wat emosionele intelligensie

vaardighede betref en die volgende kan 'n onderliggende rede vir sy depressie wees: 

hy beskik nie oar die innerlike motivering om teespoed en verwerping op 'n objektiewe 

wyse te hanteer nie en internaliseer sy gevoelens random sulke gebeure. 

Proefpersoon G se EPI-profiellyk soos volg: 

• Hoog wantrouig: 

• Hoog aggressief: 

• Hoog sosiaal: 

• Bo-gemiddeld somber: 

• Laag behoedsaam: 

Hy staan besonder krities teenoor ander mense 

Hy is besonder aggressief, maar toon dit nie 

Hierdie hooggemiddelde telling dui waarskynlik 

eerder op 'n behoefte aan sosiale verkeer as wat dit 

werklik sy persoonlikheid beskryf 

Hy voel redelik depressief 

Hy is minder versigtig as die gemiddelde persoon 



• Laag beheersd: 

• Laag gehoorsaam: 

107 

Hy beskik waarskynlik oar min selfkontrole 

Hy bevraagteken instellings en sosiale norme en 

aanvaar nie reels sander meer nie 

• Gemiddeld wankontrole: 

Proefpersoon G se tweede-orde faktoreprofiel dui op 'n korrelasie met die van die EPI

profiel, alhoewel hy hier hoer toets op "depressie". Sy profiel verskyn in Figuur 3.16 

(Tabel 3.1 is gebruik as nasiengids). 

FIGUUR 3.16 PERSOON H SE TWEEDE-ORDE 

FAKTOREPROFIEL 
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Proefpersoon G se tweede-orde faktoreprofiel kan soos volg opgesom word: 

• Depressie: 87% 

• Aggressie: 75% 

• Angs: 50% 

• lnterpersoonlike verhoudings: 87% 

• Emosionele geletterdheid: 100% 

OPSOMMEND: 

Proefpersoon H kan as emosioneel geletterd beskou word, en behaal optimale punte 

op al die emosionele geletterheidskale. Hy het egter nog nie sekere basiese 

emosionele vaardighede baasgeraak nie, byvoorbeeld hy is nie innerlik gemotiveerd nie 

en maak staat op eksterne motivering, hy verwerk teleurstellings en teespoed moeilik 

en hy openbaar nie sy ontevredenheid op sosiaal gepaste wyses nie. 

Hierdie konflik in Proefpersoon H se persoonlikheid verwar hom en ander mense 

waarskynlik aangesien hy aan die eenkant ingestel is op ander se gevoelens, maar aan 

die anderkant emosionele tamheid en lusteloosheid openbaar. Proefpersoon H se 

positiewe emosionele intelligensie stel op die oog af gerus, maar wanneer 'n fyner 

ontleding van die verskillende skaalpunte gemaak word, is dit duidelik dat daar 'n 

kombinasie van tellings is wat Proefpersoon H in die kategorie van 'n emosionele risiko 

plaas. 

AANBEVELINGS VIR TERAPIEMOONTLIKHEDE: 

Daar word aanbeveel dat Proefpersoon H na 'n kliniese sielkundige en 'n psigiater 

verwys word vir 'n volledige emosionele en persoonsevaluering. Sy normale alledaagse 

funksionering word ingeperk deur sy hoe tellings vir depressie en aggressie en wat nie 
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ge"ignoreer mag word nie, is sy lae telling vir "kontrole/beheersd". Hierdie is 'n 

gevaarlike kombinasie wat sy optrede onvoorspelbaar maak. 

In die volgende afdeling word die raakpunte en verskilpunte tussen die proefpersone 

se resultate, wat die resultate op die verskillende toetsskale en tweede-orde faktore 

betref, bespreek. 

3.6 FAKTORE WAT DIE PROEFPERSONE IN GEMEEN HET EN 

FAKTORE WAT HULLE AS UNIEKE EMOSIONELE WESENS 

VAN MEKAAR ONDERSKEI 

In hierdie afdeling sal tendense wat opvallend was tydens die ondersoek weergegee 

word en daar sal verwys word na gemeenskaplikhede en verskille tussen die 

verskillende proefpersone se ondersoekresultate. Ander waarnemings wat tydens die 

ondersoek gemaak is, sal ook hier genoem word. 

3.6.1 Die EK-profiele 

In Figuur 13.7 (110) word 'n opsomming van aldie proefpersone se EK-pofiele gegee. 

'n Sleutelkode word voorsien sodat die interpretering van die figuur vergemaklik kan 

word. lndien die resultate van al die proefpersone bymekaar getel word en 7 of 8 

proefpersone wat een faktor betref ooreenstem, word dit aangedui met 'n 0. lndien 

5 of 6 proefpersone se resultate ooreenstem, word dit aangedui met 'n 0 en indien 3 

of 4 proefpersone se resultate ooreenstem, word dit met 'n ® aangedui. lndien slegs 

1 of 2 proefpersone se resultate ooreenstem, word dit met 'n ® aangedui. 
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Figuur 3.17 gee met een oogopslag 'n oorsig van die resultate en daar kan duidelik 

gesien word waar adolessente met emosionele probleme se emosionele sterk- en 

swakpunte is. 

Die opsomming word vervolgens kortliks bespreek. 

lndien slegs die tellings waar 5 tot 8 proefpersone se tellings met mekaar ooreenstem, 

vergelyk word, kan die volgende waarnemings aangeteken word: 

• Die meeste proefpersone presteer optimaal ten opsigte van skooldruk en 

tevredenheid en persoonlike druk en tevredenheid. 

• Die meeste proefpersone handhaaf redelike suksesvolle interpersoonlike 

verhoudings. 

• Die meeste proefpersone onderpresteer ten opsigte van lewensgebeure, intensie 

en voorneme, vermoe om weer op te staan, mate van vertroue, persoonlike mag 

en ten opsigte van die verhoudingskwosient. 

Die resultate kan oak uit 'n ander lig beskou word en word vervolgens verder verklaar: 

Wanneer die proefpersone se EK-profiele met mekaar vergelyk word, is die mees 

opvallende kenmerk dat daar groat ooreenstemming is in hul resultate in die eerste 

afdeling (Huidige omgewing: Skoal- en persoonlike druk en tevredenheid). Ses van die 

agt proefpersone se profiele toon duidelik dat hulle sensitief is vir gebeurtenisse en dat 

lewensgebeure emosionele spanning by hulle veroorsaak. Net proefpersone B en E 

gee te kenne dat lewensgebeure hulle nie emosioneel onbekwaam laat nie, maar tog 

emosioneel kwesbaar laat. Verder is dit opmerklik dat al die proefpersone positiewe 

betekenis gee aan persoonlike druk en dat hulle almal wat persoonlike druk en 

tevredenheid betref, optimaal funksioneer. Hul voel dus ingenome met persoonlike 

aangeleenthede soos geldsake, huislike omgewing en die wete dat hulle gesinne hul 

belange op die hart dra. 
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Wat tevredenheid met skooldruk en -omgewing betref, funksioneer aldie proefpersone 

optimaal behalwe Proefpersone C en G. Die skoolomgewing is so negatief deur albei 

hierdie proefpersone beleef dat hulle albei skoal verlaat het en onderskeidelik by 'n 

tegniese kollege en korrespondensiekollege vir graad 10 ingeskryf het. Hulle het oak 

swak verhoudings met hulle onderwysers gehandhaaf. 

Die EK-profiele toon oak aan dat die proefpersone se prestasies op skale 4 en 5 as 

onderprestasie beskryf kan word. Wat hierdie twee skale betref, is hulle almal, behalwe 

Proefpersoon H, emosioneel onbekwaam en/of kwesbaar. Hulle sukkel om hul eie 

emosies te lees, te interpreteer en uiting daaraan te gee. lndien hulle wei uiting 

daaraan gee, doen hulle dit gewoonlik op sosiaal onaanvaarbare wyses. Proefpersoon 

H funksioneer optimaal. 

Op skaal 6 (bewustheid van ander se gevoelens) funksioneer slegs Proefpersoon Fen 

H optimaal. Die verskil tussen Proefpersone F en H se prestasie is dat Proefpersoon 

F bekwaam is ten opsigte van die interpretering van ander se gevoelens, maar dat hy 

nie sy eie gevoelens kan "raak voel" en kan beskryf nie. Proefpersoon H is hier meer 

bekwaam aangesien hy sy eie emosies kan herken en oak ander s'n kan raaksien. 

Proefpersoon C en E is oak bekwaam ten opsigte van die raaksien van ander se 

gevoelens, maar onderpresteer albei in die interpretering van hulle eie gevoelens. Die 

afleiding kan gemaak word dat die herkenning en interpretering van eie gevoelens as 

'n voorwaarde gestel kan word vir die herkenning en interpretering van ander se 

gevoelens. 

Dit val oak op dat al die proefpersone, behalwe Proefpersoon E, lae intrinsieke 

motivering (Skaal 7) het, wat veroorsaak dat hulle nie spesifieke lewensdoelwitte kan 

formuleer nie. Daar is waarskynlik 'n korrelasie tussen hierdie telling en die telling vir 

die tweede-orde faktor, depressie. Proefpersone wat vir intensie en voorneme 'n swak 

prestasie behaal het, toon depressiewe neigings op die tweede-orde faktorprofiel. 

AI die proefpersone, behalwe Proefpersone F en H, toon lae emosionele kreatiwiteit wat 

hul prestasie vir emosionele geletterdheid aansienlik bernvloed. AI die proefpersone het 
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probleme om mislukkings te verwerk en na 'n teleurstelling weer op te staan. Hierdie 

resultaat word op Skaal 8 getoets en hou oak sterk verband met die proefpersone se 

hoe tellings vir depressie. 

Vyf van die agt proefpersone onderhou redelik positiewe interpersoonlike verhoudings, 

maar nie een funksioneer optimaal wat hul sosiale !ewe betref nie. Hierdie telling vir 

Skaal 10 (interpersoonlike verhoudings) demonstreer op watter wyse emosionele 

onbekwaamheid sosiale verhoudings nadelig be'invloed. Proefpersone A, E, F, G en 

H is bekwaam ten opsigte van die handhawing van interpersoonlike verhoudings. Die 

belewing van interpersoonlike verhoudings word op Skaal 20 weergegee en slegs twee 

proefpersone gee hier positiewe betekenis: Proefpersoon E beleef haar relasies as 

redelik sinvol en Proefpersoon H beleef sy relasies as positief. 

Op Skaal 11 word gesonde ontevredenheid getoets wat bepaal in watter mate die 

proefpersoon besware en bekommernisse op 'n sosiaal aanvaarbare wyse kan opper. 

AI die proefpersone onderpresteer en gee nie te kenne as hulle oar iets ontevrede is 

nie. Hierdie onderdrukte gevoelens kan moontlik tot die opeenhoping van die 

adolessent se aggressie bydra. 

Die neiging van die adolessent om ego'isties te wees, word goed ge'illustreer in die lae 

tellings,vir menslike meelewing (Skaal12). Mense is vir hulle belangrik, maar dan moet 

dit tot hulle genot en voordeel bydra. Hulle toon dus 'n neiging om nie ingestel te wees 

op die betoning van meelewing nie. Slegs Proefpersoon H is op hierdie terrein redelik 

suksesvol. 

AI die proefpersone, behalwe Proefpersoon E, het 'n negatiewe uitkyk op die !ewe 

(Skaal 13) en ervaar die lewe as neerdrukkend en soms doelloos. Op Skaal 14 

(intu'isie) word aangedui in watter mate die proefpersone van hul sesde sintuig gebruik 

maak in die uitlewing van hulle emosionele lewens. Slegs Proefpersoon F en H kan op 

hierdie gebied as bekwaam beskou word. Die ander proefpersone maak nie gebruik 

van hierdie inner! ike "gevoelsantenna" nie of weet nie op watter wyse om ingestel te 

raak op die betekenis van hierdie verskuilde boodskappe nie. 
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AI die proefpersone toon neigings tot sinisme en agterdog en vertrou nie ander 

onvoorwaardelik nie. Hul prestasies op Skaal15 (mate van vertroue) laat veel te wense 

oar en laat die indruk ontstaan dat hulle lewenservarings tot dusver in 'n groat mate 

negatief was en dat dit hulle siening van ander mense negatief be"lnvloed. 

Proefpersone E, F en H toets bekwaam op Skaal 16 (persoonlike mag) wat aandui dat 

hulle van mening is dat hulle redelik in beheer is van hulle lewe en dat hulle invloed op 

ander kan uitoefen. Die ander proefpersone beskou hulself as slagoffers van gebeure 

en dink nie dat hulle uitsprake en menings deur ander as van waarde beskou word nie. 

Hulle sien hulself nie as invloedryke mense nie. 

Dit wil voorkom asof Proefpersone A, F en H wat integriteit betref (Skaal 17) redelik 

bekwaam is. Slegs Proefpersoon H funksioneer op hierdie skaal optimaal. AI die ander 

proefpersone ondervind probleme om eerlik met hulself en ander te wees en deur 

hierdie toedrag van sake word hul integriteit ingeboet. 

Wat algemene gesondheid betref (Skaal 18), is dit slegs Proefpersoon E wat nie tekens 

van liggaamlike misbruik toon nie. Die ander proefpersone rook, of gebruik alkohol of 

doen albei en bly laat by partytjies en spandeer min tyd by die huis. Slegs Proefpersoon 

E doen gereeld liggaamlike oefening en kom gereeld in die buitelug. 

Proefpersone 8, E en F is tevrede met hul lewenstyl en oak met die gehalte lewe wat 

hulle lei. Die ander proefpersone is egter van mening dat hulle nie 'n goeie kwaliteit 

!ewe (Skaal 19) lei nie en dat hulle 'n minderwaardige bestaan voer wat deur ander 

gereel en beheer word. 

Wat realisering van potensiaal (Skaal 21) betref, wil dit voorkom asof Proefpersone E 

en H hul emosionele potensiaal kan bereik, maar dat hulle tog oak nie op die oomblik 

wat hierdie skaal betref, optimaal funksioneer nie. Die ander proefpersone 

onderpresteer almal en kan op hierdie gebied as onbekwaam of kwesbaar beskou word. 
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3.6.2 Tweede-orde faktoreprofiele 

Die volgende het by die ontleding van die tweede-orde faktore opgeval: 

• AI die proefpersone toon depressiewe neigings en het tel lings van 62% of hoer 

vir depressie 

• AI die proefpersone toon aggressiewe neigings en het tellings van 58% of hoer 

vir aggressie 

• Die proefpersone beleef matige angs en slegs Proefpersoon G het redelike hoe 

(66%) angs 

• Proefpersone E, F, en H onderhou redelik suksesvolle interpersoonlike 

verhoudings, maar presteer nie optimaal nie. Proefpersone A, B, C, D en G 

onderhou negatiewe interpersoonlike verhoudings 

• AI die proefpersone, behalwe Proefpersoon H, kan as emosioneel ongeletterd 

beskou word 

Direkte· afleidings kan nie uit die resultate gemaak word nie, en die volgende tendense 

word bloat aangedui: 

• Die adolessente wat by hierdie ondersoek betrek is, het emosionele probleme 

ondervind en is deur hulle ouers na die Sentrum vir Kinder- en Volwassene

leiding gebring. 

• Die adolessente wat by die sentrum om hulp aanklop en emosionele probleme 

ervaar, neig om 

• aggressief en depressief te wees, 

• matige angs te beleef, 
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• soms interpersoonlike probleme te beleef, en 

• emosioneel ongeletterd te wees. 

Die interprestasie van die bevindinge sal in Hoofstuk 4 opgesom word. 

3.7 TEN SLOTTE 

Die hoofstuk het grootliks bestaan uit die beskrywing van die verloop en resultate van 

die empiriese ondersoek. Die laaste hoofstuk van hierdie navorsingsverslag word gewy 

aan 'n opsomming van die literatuurstudie, die empiriese ondersoek en die empiriese 

resultate. 



HOOFSTUK4 

SAMEVATTING, BEVINDINGE EN 

AANBEVELINGS 

4.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word 'n opsomming gegee van die literatuurstudie en die empiriese 

ondersoek wat onderneem is. Emosionele intelligensie sal eerstens bespreek word 

waarna die konsep kortliks in terme van die Sielkundige Opvoedkundige teorie beskryf 
' 

sal word. Aanbevelings wat op grand van hierdie opsommings en bevindtflge gemaak 

kan word, word net daarna hanteer. 

'n Opsomming van die empiriese ondersoek en die bevindinge wat daaruit voortspruit, 

volg in Afdeling 4.3 en word afgesluit met bondige aanbevelings. 

Die kart hoofstuk word afgesluit met 'n verwysing na probleme wat tydens die 

onder~oek ondervind is en met 'n verwysing na onderwerpe wat moontlik verdere 

navorsing regverdig. 

4.2 SAMEVATTING VAN DIE LITERATUURSTUDIE EN 

BEVINDINGE EN AANBEVELINGS WAT HIERUIT 

VOORTSPRUIT 

Aangesien hierdie 'n navorsingsverslag is, word die opsomming van die literatuurstudie 

en die empiriese ondersoek, asook bevindinge wat hierop volg, kripties gegee. 
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4.2.1 Emosionele intelligensie en emosionele intelligensie in 

sielkundige opvoedkundige perspektief: Samevatting en 

bevindinge 

'n Emosie kan beskryf word as die reaksie op 'n gebeurtenis in die omgewing wat 

geevalueer word deur 'n aktiewe kognitief-fisiologiese-gedragsisteem wat uniek is vir 

elke individu. In die Sielkundige Opvoedkunde word die aanvanklike betrokkeraking by 

so 'n gebeurtenis, die belewing daarvan en die unieke betekenisgewing daaraan 

geevalueer om te bepaal of die adolessent gemotiveer is om daarby betrokke te raak 

(wilsfaset van adolessentwees), oar die vermoe beskik om sinvolle betekenis 

(kognitiewe faset) daaraan te gee en in staat is om sy belewing (affektiewe faset) 

daarvan te beskryf en te verstaan. Die uiteindelike reaksie op die gebeurtenis kan 

waargeneem word in 'n fisiologiese-biologiese reaksie (fisieke faset) wat oak refleksie 

vind in spesifieke gedragsuitinge wat ooreenstem met die adolessent se unieke 

persoonlikheid. Hierdie emosionele uitkomste kom in sosiale verband (sosiale faset) 

tot uiting en word deur die gemeenskap as sosiaal aanvaarbaar of as nie aanvaarbaar 

nie (normatiewe faset) geevalueer. 

Daar kan tot die slotsom gekom word dat emosies elke faset van menswees betrek en 

dat die adolessent wat nie oar 'n geed ontwikkelde kognitief-fisiologiese-gedragsisteem 

beskik, om gebeurtenisse in die omgewing objektief te evalueer nie, stormagtige 

adolessentejare beleef. 

Wat teoriee oor emosies betref, kan tot die slotsom gekom word dat fisiologiese 

opwekking (reaksie op gebeure of 'n ervaring) plaasvind wat die mens noop om 

emosioneel uitdrukkende gedrag te openbaar wat gevolg word deur 'n bewuste 

kognitiewe evaluering van die hele proses (interpretering van belewenis). 

Wetenskaplikes verskil of die mens eers 'n situasie beleef en dan 'n emosie ervaar, of 

eers 'n fisiologiese belewing het en dan 'n emosie ervaar en of albei gelyktydig 

plaasvind. 

Emosionele intelligensie is in die tagtigerjare beskryf as 'n komponent van sosiale ,/) 

intelligensie. Sosiale intelligensie word beskou as die vermoe waaroor 'n persoon /_...__, · · 

~ 
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beskik om sosiale situasies te ontleed en te hanteer en die self suksesvol binne sulke 

situasies te bestuur. Daar is later tot die slotsom gekom dat 'n voorwaarde vir 'n hoe 

sosiale intelligensie, 'n hoe emosionele intelligensie is. Emosionele intelligensie 

impliseer dat die adolessent oor besondere intrapersoonlike vaardighede (soos die 

bewus wees van die self en eie emosies) beskik, behendig is ten opsigte van 

interpersoonlike vaardighede, emosioneel aanpasbaar is, stres sinvol kan bestuur en 

motiverende gedrag openbaar. In kart kom dit daarop neer dat die adolessent wat 

spesifieke persoonlike en mensvaardighede baasgeraak het, moontlik tot emosionele 

selfaktualisering sal kom. 

Binne die Sielkundige Opvoedkunde is die ideaal dat die adolessent 'n identiteit as 

emosionele wese sal ontwikkel en dat hy tydens die bel ewing van situasies tot sinvolle 

betekenisgewing sal kan kom. Hy behoort in besonder in staat te wees om sy 

selfgesprek tydens die proses van emosionele identiteitsvorming te.,kan ontleed en 

behoort bewus te kan raak van onrealistiese betekenisgewing. lndien die adolessent 

realisties betrokke kon raak by 'n emosionele opgaaf, dit as betekenisvol kon evalueer" 
/ 

en dit as positief kon beleef, is daar sprake van die ontwikkeling van 'n realistiese 

selfkonsep. Hierdie realistiese selfkonsep sal aanleiding gee tot aanvaarbare 

emosionele gedrag en sal die uitlewing van 'n hoe emosionele intelligensie moontlik 

maak. So 'n adolessent kan as emosioneel selfaktualiserend beskou word - die ideaal 

waarvoor gehoop word. 

Die idee van veelvuldige intelligensies het in die sosiale wetenskappe posgevat en 

word allerwee beskou as 'n fris briesie in die beskrywing en ontleding van menslike 

vermoens en verskille tussen individue. In die literatuur word na intelligensie 

(kognitiewe intelligensie: intelligensiekwosient - IKIIQ), sosiale intelligensie (SQ), 

emosionele intelligensie (EQ) en selfs morele intelligensie (MQ) (Coles 1998:1) verwys. 

Wat opval, is dat slegs kognitiewe intelligensie na behore binne die Sielkundige 

Opvoedkunde beskryf is en dat die wetenskap agtergeraak het in die beskrywing van 

die mens in al sy dimensies. Die vraag kan gevra word of die ander dimensies van 

menswees, soos die wilsfaset (konatiewe intelligensie- KQ), nie ook as 'n menslike 

intelligensie beskou behoort te word nie en as 'n intelligensieveld beskryf moet word 

nie? 
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Die hoofdoel van die literatuurstudie, naamlik om emosionele intelligensie in Sielkundige 

Opvoedkundige terme te beskryf, is bereik. Daar kan tot die gevolgtrekking gekom 

word dat dit moontlik is om emosionele intelligensie by die teorie van die Sielkundige 

Opvoedkunde te laat aansluit. 

4.2.2 Aanbevelings 

In die lig van bogemelde opsomming, kan die volgende aanbevelings gemaak word: 

• Die beskrywing van emosies behoort 'n meer prominente rol in die Sielkundige 

Opvoedkunde te speel. Emosies is betrokke by elke faset van menswees, maar 

die regmatige erkenning daarvan as 'n kernkomponent van elke faset van 

menswees, het nog nie na behore geskied nie. 

• Sielkundige Opvoedkundige navorsers behoort 'n eie teorie oor emosies te 

ontwikkel en behoort dit binne die Sielkundige Opvoedkundige teorie te beskryf. 

• Emosionele intelligensie, sosiale intelligensie en morele intelligensie behoort in 

die teorie van die Sielkundige Opvoedkunde opgeneem te word en daar behoort 

ondersoek ingestel te word na die sinvolheid van die beskrywing van 'n ander 

menslike intelligensie, naamlik wilsintelligensie (konatiewe/wilsintelligensie -

KQ/WQ). 

• Daar behoort binne die Sielkundige Opvoedkunde meer aandag gewy te word 

aan die emosionele selfaktualisering van die adolessent - heelwat bronne verwys 

na die adolessent se kognitiewe en sosiale ontwikkelingstake, maar 

onbevredigende aandag word gegee aan emosionele take wat bemeester 

behoort te word. 
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4.3 SAMEVATTING EN BEVINDINGE VAN DIE EMPIRIESE 

ONDERSOEK EN AANBEVELINGS OP GROND HIERVAN 

4.3.1 Die vraelys en onderhoude: Samevatting en bevindinge 

Die doel van die empiriese ondersoek was om te bepaal of die Q-Metrics vraelys 

binne die Sielkundige Opvoedkunde aangewend kon word om adolessente met 

emosionele probleme se emosionele sterkpunte en tekortkominge te identifiseer en of 

hierdie inligting die opvoedkundige sielkundige kan help om op gepaste terapie vir die 

klient te besluit. 

Die eerste stap in die empiriese ondersoek was om die Q-Metrics vraelys te vertaal en 

vir gebruik deur adolessente aan te pas. Die vraelys is aan deskundiges vir 

goedkeuring voorgele en is tydens 'n loodsondersoek deur adolessente voltooi. Die 

nodige veranderings en aanpassings is aan die vraelys aangebring en dit is weer deur 

deskundiges ontleed wat dit as geskik vir die doel van die navorsing beskou het. Daar 

is ook tydens hierdie fase vasgestel dat die Q-Metrics vraelys nou aansluiting vind by 

die teorie van die Sielkundige Opvoedkunde. Die verband word kortliks aangedui: 

• Afdeling 1 van die vraelys (Huidige omgewing) verken die adolessent se relasies 

met objekte asoo.k die belewing van skoolwerk, lewensdruk en 

lewensvreugdes (relasies, betrokkenheid, belewing en betekenisgewing aan 

relasies met objekte en lewensgebeure). 

• Afdeling 2 meet dimensies van emosionele geletterdheid soos die bewuswees 

van emosies, die behoorlike en aanvaarbare uitdrukking van emosies en die 

bewuswees en interpretering van ander se emosies (emosionele bekwaamheid, 

betrokke wees by emosionele lewe). 

• In Afdeling 3 word emosionele vaardighede (affektiewe en konatiewe faset) 

verken en vaardighede soos die motivering om emosionele uitdagings te 
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aanvaar, die besteding van emosionele energie, emosionele kreatiwiteit, die 

vermoe om teleurstellings te oorkom, die stig van intieme emosionele 

verhoudings en die vermoe tot emosionele vernuwing, word geevalueer. Die 

suksesvolle wisselwerking tussen die emosionele en kognitiewe faset van 

menswees word oak hier geevalueer. 

• Afdeling 4 meet emosionele waardes en oortuigings (normatiewe/sedelik

religieuse faset) soos menslike meelewing, intu·isie, 'n sinvolle lewensuitkyk, 

intrinsieke krag (persoonlike mag) en integriteit (intrinsieke motivering, saamstel 

van eie waardesisteem). 

• In Afdeling 5 word bepaal op watter wyse die adolessent se emosionele lewe in 

die lewe van die adolessent tot uiting kom. Spesifieke fisieke, gedrags- en 

emosionele simptome word ontleed asook die adolessent se lewenskwaliteit, 

die kwaliteit van sy relasies en die vermoe om tot selfrealisering te kom (sinvolle 

leefwereldstigting wat kan lei tot emosionele selfaktualisering). 

Kortom: Die Q-Metrics vraelys gee 'n visuele voorstelling van die adolessent se 

emosionele lewe en kan as 'n terapeutiese rigtingwyser beskou word. 

In hierdie ondersoek is agt proefpersone wat emosionele probleme ondervind, betrek. 

Daar is van 'n gerieflikheidsteekproef gebruik gemaak en die agt is geselekteer uit 'n 

groat aantal adolessente wat om hulp by die Sentrum vir Kinder- en Volwasseneleiding 

kom aanklop het. Hulle ouderdomme het gewissel van 13 tot 20 jaar. 

Die agt proefpersone het die vraelyste voltooi en die navorser was teenwoordig om 

enige probleme wat die proefpersone met die invul van die vraelys mag ondervind het, 

dadelik aan te spreek. Sommige proefpersone het die behoefte gehad om gesprek te 

voer oar sekere items. Die vraelys is oak gebruik as 'n bran van gestruktureerde vrae 

vir onderhoudvoering. lndien die navorser opgemerk het dat 'n proefpersoon probleme 

ondervind het om sekere items in te vul of gehuiwer het om dit in te vul of lank daaroor 

gesprek gevoer het, is 'n aantekening gemaak en is dit as vertrekpunt vir die voer van 
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opvolgonderhoude gebruik. Die resultate van die vraelyste en onderhoude is dus as 'n 

geheel weergegee aangesien die inligting uit die voltooiing van die vraelyste en 

daaropvolgende onderhoude, moeilik van mekaar geskei kan word. 

Die EPI-vraelys is oak in hierdie ondersoek ge"lmplementeer en deurgaans is 'n 

positiewe korrelasie tussen hierdie twee emosionele instrumente opgemerk. Die EPI 

is 'n nuttige evalueringsinstrument wat saam met die Q-Metricsvraelys aangewend kan 

word. 

Elke proefpersoon se EK-profiel is ontleed en emosionele uitvalle is aangeteken. 

Tweede-orde faktoreprofiele is op grand van die EK-resultate bereken en gee 'n 

opsommende prentjie van die gehalte van die proefpersone se emosionele lewens. Die 

vernaamste gevolgtrekkings waartoe gekom kan word, is dat dit wil voorkom asof 

adolessente met emosionele probleme wat by die Sentrum vir Kinder- en 

Volwasseneleiding om hulp kom aanklop, 

• tekens van depressie toon, 

• aggressiewe neigings openbaar, 

• matige angs beleef, 

• redelike interpersoonlike verhoudings handhaaf, maar glad nie op hierdie gebied 

.optimaal fuksioneer nie, en 

• in die meeste gevalle as emosioneel ongeletterd beskou kan word (slegs 

Proefpersoon H kan as emosioneel geletterd beskou word). 

Dit is dus moontlik om die afleiding te maak dat adolessente wat emosionele probleme 

ervaar, moontlik nie hul emosionele potensiaal realiseer nie en daar.om as mense tot 

kognitiewe, sosiale, affektiewe, normatiewe en konatiewe wanfunksionering geneig is. 

'n Interessante feit wat onderstreep moet word, is datal die adolessente wat by die 

ondersoek betrek is, oar hoe gemiddelde en superieure intelligensievermoens beskik, 

maar dat hierdie buitengewone verstandelike kapasiteit hulle nie in staat stel om hul 

emosionele intelligensie positief te be"lnvloed nie. Anders gestel: dit wil voorkom asof 

die adolessente se uitsonderlike kognitiewe vermoens nie noodwendig tot die realisering 
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van emosionele potensiaallei nie. Dit wil voorkom asof 'n hoe emosionele intelligensie 

as 'n voorwaarde vir algemene lewensukses beskou kan word en dat 'n hoe IK eerder 

as 'n nuttige instrument beskou moet word wat die bereiking van hierdie sukses kan 

vergemaklik. 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die Q-Metrics vraelys binne die Sielkundige 

Opvoedkunde met groot vrug aangewend kan word. Dit kan die opvoedkundige 

sielkundige in staat stel om die aard van adolessente (met emosionele probleme) se 

emosionele intelligensie te bepaal en vas te stel op watter terreine emosionele uitvalle 

en sterkpunte voorkom. Daar is ook bepaal dat die opvoedkundige sielkundige hierdie 

inligting kan gebruik om geskikte terapeutiese tegnieke te selekteer. 

4.3.2 Aanbevelings 

Daar word aanbeveel dat 'n korter weergawe van die Q-Metrics vraelys saamgestel 

word. Die vraelys is redelik omvattend en itemherhalings kom voor. 'n Verkorte 

weergawe behoort tydens 'n loodsondersoek uitgetoets te word en indien bevredigende 

resultate verkry word, kan dit as 'n volwaardige emosionele evalueringsinstrument binne 

die Sielkundige Opvoedkunde aangewend word. Daar moet egter in gedagte gehou 

word dat dit die betroubaarheid van die vraelys mag be'invloed. 

Daar word verder aanbeveel dat die vraelys op 'n grater aantal adolessente toegepas 

behoort te word, nie aileen om dit verder te verfyn nie, maar om die geldigheid en 

betroubaarheid van die berekening van die tweede-orde faktore te bepaal. 

Daar word ook aanbeveel dat indien 'n navorser die vraelys implementeer en bewus 

word van 'n antagonisme van die adolessent teenoor die vraelys (omdat dit nog 'n 

"toets" is wat geskryf moet word), die items van die vraelys eerder verbaal (tydens 'n 

gestruktureerde onderhoud) aangebied moet word. Dit sal moontlik die angel uit die 

"toetssituasie" haal en 'n "moeilike" adolessent meer op sy gemak stel. 
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4.4 PROBLEME WAT TYDENS DIE ONDERSOEK ONDERVIND 

IS 

Die grootste probleem wat ondervind is, was om die weergee van die navorsingsinligting 

te beperk, aangesien hierdie 'n navorsingsverslag van beperkte omvang is. Dit het nie 

net die beplanning en weergee van die empiriese ondersoek en -resultate ingekort nie, 

maar ook verhoed dat die literatuurstudie volledig weergegee kon word. 

'n Verdere probleem wat ondervind is, is dat daar in Suid-Afrika beperkte inligting oor 

emosionele intelligensie bestaan en dat daar vera! binne die Sielkundige Opvoedkunde 

min navorsing op hierdie terrein uitgevoer is. Daar is dus grootliks staatgemaak op 

bronne vanuit die buiteland wat die bekombaarheid van inligting bemoeilik het. Daar is 

besonder lank vir sekere bronne gewag en spesifieke bronne wat van besondere belang 

was vir hierdie studie, soos die lsraelse navorser, Bar-On, se emosionele intelligensie 

vraelys (1997), was so duur dat dit nie finansieel haalbaar was om dit te bekom nie. Dit 

laat 'n besliste leemte in die verteenwoordigende aard van die aangehaalde bronne oor 

emosionele intelligensie. 

'n Besliste struikelblok tydens die ondersoek, was die feit dat daar binne die Sielkundige 

Opvoedkunde nie 'n meetinstrument bestaan wat emosionele intelligensie kan meet nie 

en dat 'n bestaande instrument uit die ander sosiale wetenskappe "geleen" en verwerk 

moes word voordat dit binne die Sielkundige Opvoedkunde gei'mplementeer kon word. 

Die vertaling van die vraelys en die verwerking daarvan op grond van die terugvoer van 

deskundiges en adolessente, was 'n tydsame proses en het waardevolle navorsingstyd 

in beslag geneem. 

Daar kan aan die einde van hierdie navorsing ook nie veralgemenings uit die ondersoek 

gemaak word nie, aangesien die proefpersone nie die volle populasie van adolessente 

met emosionele probleme verteenwoordig nie. Tendense kan bloot aangedui word en 

verdere ondersoek behoort ingestel te word na die ware aard van die emosionele 

intelligensie van adolessente met emosionele probleme. 
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4.5 ASPEKTE WAT VERDERE NAVORSING REGVERDIG 

Die eerste aspek wat aandag van navorsers binne die Opvoedkundige Sielkundige 

behoort te eis, is die behoorlike beskrywing van emosies en emosionele intelligensie 

binne die Sielkundige Opvoedkunde. Die ander sosiale wetenskappe het sedert die 

tagtigerjare al ver op hierdie pad gevorder terwyl die onderwerp nog nie na behore 

binne die Sielkundige Opvoedkunde beskryf is nie. Hierdie navorsingsverslag poog om 

'n beskeie bydrae tot die ontwikkeling van kennismateriaal op hierdie terrein te lewer. 

Die Q-Metrics vraelys kan moontlik verkort word en behoort op groat skaal binne die 

Sielkundige Opvoedkunde op 'n grater steekproef uitgetoets te word. Die proses van 

die bepaling van tweede-orde faktore behoort ook deur navorsing verfyn te word. 

Daar behoort ook ondersoek ingestel te word na die wenslikheid van die omsetting van 

fasette van menswees na spesifieke intelligensies. Hierdie moontlikheid behoort 

ondersoek te word in die lig van die ontwikkeling in ander sosiale wetenskappe om die 

idee van veelvuldige intelligensies te aanvaar. Binne die Sielkundige Opvoedkunde kan 

moontlik onderskei word tussen: 

• Fisieke intelligensie- hier word gedink aan die ontwikkeling van motoriese en 

fisieke soepelheid (nie noodwendig superieure sportprestasies nie) en die 

bewuswording van die belangrikheid van fisieke oefening en ontspanning in die 

natuur 

• Emosionele intelligensie 

• Sosiale intelligensie 

• Morele intelligensie 

• Konatiewe of wilsintelligensie - die vermoe om lewensdoelwitte te stel en te 

bereik, oor die motivering te beskik om alledaagse uitdagings die hoof te wil bied, 

sinvolle keusegenerering, uiteindelike besluitneming en die vermoe om 

verantwoordelikheid te aanvaar vir die gevolge van besluite wat geneem is 

• Kognitiewe intelligensie - die tradisionele IK 
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4.6 TEN SLOTTE 

Die laaste hoofstuk is afgestaan aan 'n opsomming van die literatuur- en empiriese 

ondersoek en die vernaamste gevolgtrekkings en aanbevelings is weergegee. Daar is 

ook op enkele probleme wat tydens die ondersoek ondervind is, gefokus. Die hoofstuk 

is afgesluit met 'n verwysing na aspekte van die onderwerp wat moontlik verder en 

deegliker nagevors kan word. 

Na voltooiing van hierdie ondersoek, is die vernaamste indruk wat by die navorser 

gelaat word, die volgende: 

• Emosionele intelligensie (eerder as 'n hoe IK) is 'n belangrike voorwaarde (indien 

nie die belangrikste nie) vir die realisering van die adolessent se potensiaal en 

ook vir optimale emosionele funksionering. 

• Emosionele intelligensie behoort sy regmatige plek in die Sielkundige 

0pvoedkunde in te neem en behoort behoorlik in die teoriebeskrywing van 

hierdie vakdissipline opgeneem te word. 

• Begaafde adolessente wat emosionele probleme ervaar, staan gevaar om op 'n 

pad van selfvernietiging te beweeg aangesien hulle meestal depressief en 

aggressief voorkom, matige angs beleef en meestal as emosioneel ongeletterd 

beskou kan word. 

• Begaafde adolessente met emosionele probleme behoort intensiewe terapie te 

ontvang sodat hulle bewus kan raak van hulle emosionele tekortkominge en 

hierdie vaardigheid kan aanwend om ander se emosionele toestande te kan 

aanvoel - emosionele vaardighede wat kan lei tot meer bevredigende intra- en 

interpersoonlike vaardighede (met ander woorde 'n verhoging van die 

emosionele intelligensie). 



128 

Adolessent 

ma2 jy die insPirasie en wil vind 

om jou "Self" beter te leer ken 

sodat jy self kan besluit oor jou Pad en menswees 

en ma2 die donkerte van jou ne2atiewe ervarin2s jou 

nooit 

dwin2 oP 'n Pad wat jy nie wil looP nie 

leef jou eie lewe 

en breek die bottel met donker wolletnes on2eluk 

sodat jy soos die vlinder kan 

fladder 

uit die kokon van isolasie en donkerte 

Ma2 

ek 

saam met jou hierdie Pad looP? 

Want sien. 

'n vlinder met een vlerk het tYd en hande los 

om jou PYn te sien en mooi oP te Pas ••• 
(Irene Strydom Maart 1999) 
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BYLAE A 

BEPALING VAN EMOSIONELE INTELLIGENSIE 

VRAELYS 

Dit sal ongeveer 35 minute neem om die vraelys te voltooi. Begin by SKAAL 1 en 
omkring elke keer die nommer - 3 of 2 of 1 of 0 - wat jou antwoord op 'n stelling of vraag 
die beste beskryf. 

SKAAL 1: LEWENSGEBEURE 

Baie Mid del- Bietjie Glad nie 
matig 

Dink a an die laaste jaar. Dui asseblief 
vir elkeen van die skoo/- en persoonlike 
gebeurtenisse hier onder aan in hoe 'n 
mate dit vir jou 'n bron van kommer en 
spanning was. 

SKOOLWERK: 

Graad gedruip •••••••••• 0 ••••••••••• 3 2 1 0 

Nuwe skoal of nuwe onderwyser ........ 3 2 2 0 

Nuwe vakke of vakinhoude ............ 3 2 1 0 

Nuwe rooster/skoolroetine ............. 3 2 1 0 

Ander veranderinge in die skoolwerk ..... 3 2 1 0 

PERSOONLIK: 

Vermindering van sakgeld ............. 3 2 1 0 

Dood van 'n naby familielid of vriend ..... 3 2 1 0 

Verhuis ........................... 3 2 1 0 

Ouers skei ......................... 3 2 1 0 

intieme verhouding ................ 3 2 1 0 
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Baie Mid del- Bietjie 
matig 

Meer finansiele uitgawes .............. 3 2 1 

Slagoffer van geweld ................. 3 2 1 

Geboorte van baba of ander nuweling in die 
huis .............................. 3 2 1 

Aangekla vir 'n wetsoortreding .......... 3 2 1 

Ernstige siekte of besering ............ 3 2 1 

Ernstige siekte van 'n vriend of familielid .. 3 2 1 

Enige ander veranderinge •••••• 0 •••••• 3 2 1 

SKAAL 2: DRUK BY DIE SKOOL EN DINGE BY DIE 
SKOOL WAAROOR EK TEVREDE VOEL 

Baie Waar 'n Bietjie 
waar waar 

TEVREDE MET SKOOLWERK: 

Dink aan die /aaste maand. Lees die 
stel/ings en dui aan hoe waar e/keen vir 
jou is. 

Ek geniet my skoolwerk ............... 3 2 1 

Ek het 'n onderwyser van wie ek hou en 
wat ek vertrou ••••• 0 0 ••• 0 0 0 •• 0 •••••• 3 2 1. 

Ek wens ek kon meer sakgeld kry al moet 
ek vervelige skoolwerk daarvoor doen .... 0 1 2 

Ek glo in die waardes van my skool ...... 3 2 1 

Ek hou van die fisiese omgewing van die 
skool ............................. 3 2 1 

Ek kry genoeg erkenning vir die skoolwerk 
wat ek doen ........................ 3 2 1 

Glad nie 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Glad nie 
waar nie 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
SKAAL1 
TOTAAL 



' 

Ek voel die mense by die skool hou van my 
en beskou my as belangrik ........... . 

Ek kry terugvoer oor die kwaliteit van my 
skoolwerk ........................ . 

Ek gebruik my talente en vermoens in my 
skoolwerk ........................ . 

Ek neem deel aan die besluite wat in die 
skool geneem word ................. . 

Ek word gerespekteer vir die gehalte 
skoolwerk wat ek !ewer .............. . 

Ek doen moeite met my skoolwerk, maar 
kry nie die erkenning wat ek verdien nie ... 

Ek het nie genoeg hulpmiddele om my 
huiswerk mee te doen nie ............ . 

DRUK BY DIE SKOOL: 

Dink aan die /aaste maand. Vir e/keen 
van die stellings, dui aan op watter wyse 
e/keen vir jou 'n bron van kommer of 
spanning is. 

My skoolwerk is dikwels verkeerd 

Ek bots soms met onderwysers ........ . 

My prioriteite by die skool verander ..... . 

Ek bots soms met my klasmaats 

Ek kry geleentheid om aan meer 
skoolaktiwiteite deel te neem en groei so as 
mens ............................ . 

Ek kry te veel skoolwerk ............. . 

Ek het beheer oor my skoolwerk ....... . 

My skoolwerk meng in met die tyd wat ek 
saam met my familie kan deurbring ..... . 

Die onderwysers tree onregverdig op en 
het witbroodjies .................... . 
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Baie Waar 'n Bietjie Glad nie 
waar waar waar nie 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Baie Middel- Bietjie Glad nie 
matig 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

3 2 1 0 

0 1 2 3 

3 2 1 0 

0 1 2 3 

0 1 2 3 



138 

Baie Middel- Bietjie Glad nie 
matig 

My skoolwerk word te fyn deur die 
onderwysers dopgehou ............... 0 1 2 3 

My skoolwerk is vervelig en oninteressant 0 1 2 3 

Ek kry toekennings vir my skoolwerk ..... 3 2 1 0 

Sperdatums veroorsaak te veel druk ..... 0 1 2 3 

Ek is minder toegewy aan my werk ...• 0. 0 1 2 3 

Ek voel dat skoolwerk my onderkry en ek 
selde resultate sien ................. 0 1 2 3 

Ek kan my werk doen wanneer dit my pas 3 2 1 0 

Die pad wat ek in die oggend skool toe 
moet neem, veroorsaak spanning ....... 0 1 2 3 

SKAAL 3: PERSOONLIKE DRUK EN TEVREDENHEID 

PERSOONLIKE DRUK: 

Dink aan die /aaste maand. Dink aan die 
persoon/ike druk wat jy ervaar het en dui 
aan op watter wyse e/keen vir jou 'n 
bron van kommer en spanning was. 

Geldelike probleme ................. . 

Help omsien na 'n bejaarde of gestremde 
familielid ......................... . 

Baklei met broers of susters .......... . 

Om 'n klein boetie of sussie te help 
grootmaak ........................ . 

Om weg te wees van die huis af ....... . 

Swak gesondheid .................. . 

Bring ure na skool in 'n naskoolsentrum 
deur ............................. . 

Baie 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Middel- Bietjie 
matig 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Glad 
nie 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 
0 
0 
0 

0 
SKAAL 2 
TOTAAL 



Te min tyd om saam met die mense wat die 
naaste aan my is deur te bring ........ . 

Gevaarlike of onveilige buurt .......... . 

My verhouding met my ouers .......... . 

My seksuele frustrasie ............... . 

My gesin voel ek spandeer te veel tyd aan 
my skoolwerk en help te min in die huis ... 

Om aileen te wees .................. . 

My geslagsdele .................... . 

PERSOONLIKE TEVREDENHEID 

Dink aan die /aaste maand. Dui aan in 
watter mate die stallings hier onder waar 
is vir jou. 

Die mense om my sal vir my tyd maak as 
dit nodig is ........................ . 

Die mense wat na aan my is, verstaan 
wanneer ek omgekrap voel en gee daaraan 
aandag .......................... . 

Ek voel dat die mense na aan my, my 
aanvaar en liefhet .................. . 

Die mense na aan my moedig my aan om 
nuwe dinge uit te probeer en veranderings 
in my lewe aan te bring .............. . 

Ek spandeer kwaliteit tyd saam met my 
familie en vriende .................. . 

Ek is in staat om aan my vriende en familie 
te gee wat ek graag wil .............. . 

As ek hulp nodig het, kan ek net my vriende 
en familie vra en hulle sal help ......... . 

Ek weet dat ander daar is vir my ....... . 
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Baie Middel- Bietjie Glad nie 
matig 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Baie Waar 'n Bietjie Glad nie 
waar L waar waar nie 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

3 2 1 0 

0 
0 
0 
0 

0 
SKAAL 3 
TOTAAL 
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SKAAL 4: EMOSIONELE BEWUSTHEID 

Die stelling beskryf my: Baie Goed Redelik Glad 
goed goed nie 

Vir e/keen van die stellings hier onder, 
dui aan hoe jy op die oomblik dink en 
voe/ oor jouself. 

Ek kan my gevoelens benoem .......... 3 2 1 0 

Ek het baie van myself geleer deur na my 
gevoelens te luister .................. 3 2 1 0 

Ek is meestal van my gevoelens bewus ... 3 2 1 0 

Ek kan se wanneer ek omgekrap raak .... 3 2 1 0 

As ek hartseer is, weet ek waarom 0 0 0. 0. 3 2 1 0 

Ek is geneig om myself te oordeel deur te 
dink hoe ander my sien ............... 0 1 2 3 

Ek is tevrede met my emosionele lewe ... 3 2 1 0 0 
Mense wat baie sterk emosies wys, maak 
my bang ••••• 0. 0 •••••••••••••••• 0. 0 1 2 3 0 
Ek wens dikwels dat ek iemand anders was 0 1 2 3 

0 
Ek gee aandag aan my lyf se boodskappe 
en kan dan so my gevoelens verstaan .... 3 2 1 0 

0 
Ek aanvaar my emosies as my eie ....... 3 2 1 0 

0 
SKAAL4 
TOTAAL 
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SKAAL 5: EMOSIONELE UITDRUKKING 

Dit beskryf my: Baie Goed Redelik Glad 
goed goed nie 

Dui aan op watter wyse elkeen van die 
items die wyse waarop jy voe/ en dink 
oor jouse/f, beskryf. 

Ek komplimenteer ander as hulle iets goeds 
gedoen het ••••••• 0 ••••••••• 0 •••••• 3 2 1 0 

Ek druk my emosies uit selfs wanneer dit 
negatief is ......................... 3 2 1 0 

Ek lig ander in oor wat ek wil he en nodig 
het ............................... 3 2 1 0 

My beste vriende se dat ek my waardering 
teenoor hulle uitdruk ••••••• 0 ••••• 0 ••• 3 2 1 0 

Ek hou my gevoelens vir myself ......... 0 1 2 3 

Ek laat mense weet as ongemaklike 0 gevoelens my werk benadeel ........... 3 2 1 0 

Ek ondervind probleme om uit te reik na 0 ander wanneer ek hulp nodig het ........ 0 1 2 3 

Wanneer ek met ander mense te doen het, 0 
kan ek aanvoel hoe hulle voel ••• 0 •• 0 ••• 3 2 1 0 

Ek sal enigiets doen om nie soos 'n gek 0 
voor my vriende te lyk nie ............. 0 1 2 3 

0 
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SKAAL 6: BEWUSTHEID VAN ANDER SE GEVOELENS 

Dit beskryf my: Baie Goed Redelik Glad 
goed goed nie 

Dui aan op watter wyse elkeen van die 
stellings beskryf hoe jy op die oomblik 
oor jouself voe/ en aan jouse/f dink. 

Ek kan ander se emosies herken deur hulle 
oe dop te hou 0. 0 ••••••••••••••••••• 3 2 1 0 

Ek vind dit moeilik om met mense te praat 
wat 'n ander lewensuitkyk as ek het ...... 0 1 2 3 

Ek fokus op ander se positiewe punte .... 3 2 1 0 

Ek het selde die begeerte om voor op die 
wa mense op hul plek te sit ............ 3 2 1 0 

Voordat ek my opinie gee, dink ek aan hoe 
ander meet voel ..................... 3 2 1 0 

Ek luister graag na enige ander persoon .. 3 2 1 0 

As ek in 'n kamer instap, kan ek die 
atmosfeer aanvoel ................... 3 2 1 0 

Ek kan nuwe mense wat ek ontmoet so ver 
kry om ocr hulself te praat ............. 3 2 1 0 

As iemand praat, kan ek maklik tussen die 
lyne lees •••••••••••• 0 •••• 0 •• 0 •••• 0 3 2 1 0 

Ek kan gewoonlik se hoe ander ocr my voel 3 2 1 0 0 
Ek kan ander se gevoelens aanvoel al is dit 0 nie gese nie ........................ 3 2 1 0 

Ek vind dit moeilik om my emosies teenoor 0 
sommige mense uit te druk ............ 0 1 2 3 

Ek kan aanvoel as iemand na aan my 0 
omgekrap voel ...................... 3 2 1 0 

0 
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SKAAL 7: INTENSIE EN VOORNEME 

Dit beskryf my: 

Dink aan die /aaste maand. Dui vir e/ke 
item a an op watter wyse dit jou gedrag 
beskryf. 

As ek moet konsentreer, kan ek maklik 
dinge wat my aandag aftrek, ignoreer .... 

As ek met 'n taak begin het, handel ek dit 
meestal af ........................ . 

As ek moet, weet ek hoe om "Nee" te se 

Ek weet hoe om myself te beloon nadat ek 
'n doel bereik het ................... . 

Ek kan 'n beloning wat ek dadelik kan kry, 
opsy sit en eerder aandag gee aan 
langtermyndoelwitte ................. . 

As ek moet, kan ek myself geheel en al 
fokus op 'n taak .................... . 

Ek doen dinge waaroor ek later spyt is .... 

Ek aanvaar verantwoordelikheid vir die 
bestuur/beheer van my emosies ....... . 

Wanneer ek voor 'n probleem te staan kom, 
hou ek daarvan om dadelik aandag 
daaraan te gee .................... . 

Ek dink aan wat ek wil he voordat ek iets 
doen ............................ . 

Ek kan 'n persoonlike beloning uitstel vir 
die bereiking van 'n "grater" doel ....... . 

Ek kan myself uit 'n slegte bui "uitpraat" ... 

Ek word kwaad as iemand my kritiseer ... 

Ek word onverstaanbaar kwaad in sommige 
situasies ......................... . 

Baie 
goed 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

Goed Redelik Glad 
goed nie 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

1 2 3 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

1 2 3 

1 2 3 

0 
0 
0 
0 

0 
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SKAAL 8: KREATIWITEIT 

Dit beskryf my: Baie 
goed 

Dink aan die laaste maand. Dui virelke 
stelling a an op watter wyse dit jou 
gedrag beskryf. 

Ek stel kreatiewe projekte aan my maats 
voor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ek deel graag inligting en idees met ander 0 3 

Ek fantaseer cor die toekoms sodat ek kan 
uitwerk waarheen ek op pad is 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ek kom op die beste idees af wanneer ek 
nie doelbewus daaraan dink nie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ek het al briljante idees gehad wat volledig 
beplan was •••••••• 0 ••••••••••••••• 3 

Ek het 'n goeie idee van watter idees kan 
werk en watter nie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ek verwonder my aan nuwe idees en 
uitvindings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ek het al kreatiewe planne by die skool 
uitgevoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ek raak opgewonde cor nuwe idees en 
oplossings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Ek is geed in dinkskrums wanneer 
oplossings vir 'n probleem uitgewerk word 0 3 

Goed Redelik 
goed 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

Glad 
nie 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
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SKAAL 9: DIE VERMOe OM WEER OP TE STAAN 
("RESILIENCE") 

Dit beskryf my: Baie Goed Redelik Glad 
goed goed nie 

Dink aan die /aaste maand. Dui vir elke 
item a an in watter mate dit jou gedrag 
beskryf. 

Ek kan opstaan na 'n teleurstelling ....... 3 2 1 0 

Ek kan presteer as ek regtig wil ......... 3 2 1 0 

Struikelblokke in my lewe het onverwagse 
veranderinge - ten goede - meegebring ... 3 2 1 0 

Ek kan maklik geduldig wag as ek moet ... 3 2 1 0 

Oaar is altyd meer as een regte antwoord . 3 2 1 0 

Ek weet hoe om myself ten volle tevrede te 
stel ••••• 0 ••••••••• 0 0. 0 ••••••••••• 3 2 1 0 

Ek handel 'n taak dadelik af ............ 3 2 1 0 

Ek is huiwerig om weer iets aan te pak as 
ek al voorheen daarmee misluk het ...... 0 1 2 3 

Ek het besluit dat dit onnodig is om my oor 
sekere probleme te bekommer ••••••• 0 0 3 2 1 0 0 
As spanning opbou, ontspan ek doelbewus 3 2 1 0 

Ek kan die snaakse sy van 'n saak raaksien 3 2 1 0 0 
Ek sit partykeer 'n saak opsy om 0 
perspektief daaroor te kry •••• 0. 0 •••••• 3 2 1 0 

As ek 'n probleem teekom, fokus ek op die 0 
oplossing daarvan ................... 3 2 1 0 

0 
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SKAAL 10: INTERPERSOONLIKE VERHOUDINGS 

Dit beskryf my: 

Dink aan die /aaste maand. Dui vir e/ke 
item a an op watter wyse dit jou gedrag 
beskryf. 

As ek 'n kosbare vriendskap verloor, treur 
ek .............................. . 

Ek raak ongemaklik as iemand emosioneel 
te na aan my kom .................. . 

Ek het verskeie vriende op wie ek kan 
staatmaak in tye van-nood ............ . 

Ek betoon baie liefde aan my vriende en 
familie ........................... . 

As ek 'n probleem het, weet ek na wie ek 
moet gaan vir hulp .................. . 

My oortuigings en waardes dien as 'n riglyn 
vir my daaglikse optrede ............. . 

My gesin is altyd daar vir my as ek hulle 
nodig het ......................... . 

Ek twyfel of my maats regtig omgee vir my 
as 'n mens ......................... . 

Ek maak moeilik maats .............. . 

Ek huil min voor ander mense ......... . 

Baie 
goed 

3 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

0 

Goed Redelik Glad 
goed nie 

2 1 0 

1 2 3 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

0 
0 
0 
0 

0 
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SKAAL 11: GESONDE ONTEVREDENHEID 

Dit beskryf my: Baie Goed Redelik Glad 
goed goed nie 

Dink aan die laaste maand. Dui aan in 
watter mate 'n stelling jou gedrag 
beskryf. 

Ek kan die rede hoekom ek van iemand 
verskil, goed verduidelik en so verandering 
in 'n situasie aanbring ••••••••••• 0. 0. 0 3 2 1 0 

Ek openbaar my gevoelens al ontlok dit 'n 
hewige argument .................... 3 2 1 0 

Op die ou einde kan ek net myself vertrou 
om dinge gedoen te kry ............... 0 1 2 3 

Ek bly kalm in 'n situasie waarin ander 
kwaad word ........................ 3 2 1 0 

Ek ignoreer probleme •••••••••••• 0 0 0. 0 1 2 3 

Ek sukkel om konsensus met my maats te 
bereik •••••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 1 2 3 

Ek verwag terugvoer van my maats oor hoe 
ek in my skoolwerk vaar ............... 3 2 1 0 

Ek kan groepe mense maklik motiveer en 
organiseer ......................... 3 2 1 0 

Ek beskou dit as 'n uitdaging om probleme 
by die skool op te los ................. 3 2 1 0 

Ek luister met 'n oop gemoed na kritiek en 0 
aanvaar dit indien dit geregverdig is ...... 3 2 1 0 

Ek laat dinge opbou totdat dit krities raak 0 
voordat ek daaroor praat .............. 0 1 2 3 

0 
wa·nneer ek kritiek lewer, fokus ek op 
gedrag en nie op die persoon nie ........ 3 2 1 0 

0 
Ek vermy konfrontasies ............... 0 1 2 3 

0 
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SKAAL 13: UITKYK OP DIE LEWE 

Dit beskryf my: Baie 
goed 

Dink aan die /aaste maand. Dui aan in 
watter mate die stellings jou gedrag die 
beste beskryf. 

Ek kyk na die positiewe kant van 'n saak .. 3 

Ek hou van my lewe ••••••••• 0 ••••••• 3 

Ek weet ek kan oplossings vind vir moeilike 
problema .......................... 3 

Ek glo dat dinge gewoonlik ten goede 
uitwerk ............................ I 3 

Ek is gedurig gefrustreerd omdat ek slegte 
veranderings in my lewe moes maak ..... 0 

Ek hou van wie ek is ••••••••••• 0. 0 ••• 3 

Ek sien 'n uitdaging as 'n leergeleentheid 3 

Ek kan 'n oplossing onder druk uitwerk ... 3 

Goed Redelik 
goed 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

1 2 

2 1 

2 1 

2 1 

Glad 
nie 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
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SKAAL 14: INTU"iSIE/AANVOELING 

Dit beskryf my: Baie Goed Redelik Glad 
goed goed nie 

Dink aan die laaste maand. Dui aan in 
watter mate 'n stelling jou gedrag 
beskryf. 

Soms het ek die regte antwoord in my kop 
sender dat ek kan verduidelik hoe ek 
daarop afgekom het .................. 3 2 1 0 

My voorgevoel is gewoonlik reg ......... 3 2 1 0 

Ek visualiseer my toekomstige doelwitte .. 3 2 1 0 

Ek kan 'n prentjie in my kop sien van 'n 
taak se eindresultaat ................. 3 2 1 0 

Ek glo in my drome al kan ander dit nie 
verstaan nie ........................ 3 2 1 0 

As ek voor 'n moeilike keuse te staan kom, 
volg ek wat my hart vir my se ........... 3 2 1 0 

Ek konsentreer ekstra hard as iets nie vir 
my reg "voel" nie .................... 3 2 1 0 

As ek eers besluit het om iets te doen, 0 
doen ek dit al voel dit verkeerd ......... 0 1 2 3 

Mense se ek kan in die toekoms "insien" .. 3 2 1 0 0 
As iemand anders as ek oor 'n saak voel, 0 
aanvaar ek dit moeilik •••• 0 0 •••••••••• 0 1 2 3 

Ek maak staat op my sesde sintuig 0 
wanneer ek besluite meet neem 0 ••••••• 3 2 1 0 

0 
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SKAAL 15: MATE VAN VERTROUE 

Dit beskryf my: 

Dink aan die /aaste maand. Dui vir e/ke 
item a an in watter mate dit jou gedrag 
beskryf. 

Mense sal my misbruik as ek dit toelaat .. 

Ek vertrou iemand totdat daardie vertroue 
geskok word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ek is versigtig wie ek vertrou .......... . 

Ek respekteer my maats ............. . 

Kinders in ander skole wat soos ek is, word 
beter behandel .................... . 

'n Mens kan die kinders met wie ek 
assosieer, vertrou .................. . 

Ek trek altyd aan die kortste end ....... . 

Die lewe is onregverdig .............. . 

As iets nie uitwerk nie, kom ek gewoonlik 
met 'n ander plan na vore ... · ......... . 

Ek se maar min oor myself as ek nuwe 
mense ontmoet .................... . 

Baie 
goed 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

0 

3 

0 

Goed Redelik Glad 
goed nie 

1 2 3 

2 1 0 

1 2 3 

2 1 0 

1 2 3 

2 1 0 

1 2 3 

1 2 3 

2 1 0 

1 2 3 

0 
0 
0 
0 

0 
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SKAAL16: PERSOONLIKE MAG 

Dit beskryf my: Baie Goed Redelik Glad 
goed goed nie 

Dink aan die laaste maand. Dui vir e/ke 
stelling a an in watter mate dit jou gedrag 
beskryf. 

Ek kan dinge laat gebeur .............. 3 2 1 0 

Die noodlot speel 'n groot rol in my lewe .. 0 1 2 3 

Ek vind dit moeilik om teen die "cool" 
kinders op te tree .................... 0 1 2 3 

Omstandighede is buite my beheer ...... 0 1 2 3 

Ek het erkenning van ander nodig om my 
waardig te laat voel .................. 0 1 2 3 

Dit is maklik om van my te hou 3 2 1 0 ......... 

Dit is vir my moeilik om 'n kompliment te 
aanvaar ........................... 0 1 2 3 

Ek het die vermoe om te kry wat ek wil he . 3 2 1 0 

Ek voel dat ek in beheer is van my lewe 3 2 1 0 .. 

As ek terugkyk op my lewe, kom ek agter 0 dat ek basies baie ongelukkig is 0 1 2 3 
••••••• 0 

As dinge te vinnig verander, voel my lewe 0 buite beheer 0 1 2 3 ....................... 

Ek hou daarvan om beheer van my lewe te 
0 

0 
neem ............................. 3 2 1 

Ek weet wat ek wil he en jaag hierdie doel 0 
met mening na 3 2 1 0 

0 ••• 0 •• 0 ••••••••••• 0. 

0 
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SKAAL 17: INTEGRITEIT 

Dit beskryf my: Baie 
goed 

Dink aan die laaste maand. Dui virelke 
item a an in watter mate dit jou gedrag 
beskryf. 

Ek is bereid om te erken indien ek 'n fout 
gemaak het ........................ 3 

Ek voel vals ........................ 0 

As ek my skoolwerk nie meer geniet nie, 
sal ek 'n drastiese verandering maak ..... 3 

Die skool is 'n uitbreiding van my 
persoonlike waardesisteem ............ 3 

Ek is eerlik ......................... 3 

AI glo ek nie daarin nie, vind ek dat ek my 
deur 'n situasie laat meesleur ••••••• 0 0 0 0 

Ek spog met my vermoens sodat ek kan 
vooruitgaan in die lewe • 0 0 ••• 0 •••••••• 0 

AI is dit moeilik, vertel ek graag die 
waarheid ••••••••••••••••••••• 0 •••• 3 

Ek het al dinge by die skool gedoen wat 
teen my grein ingaan ................. 0 

Goed Redelik 
goed 

2 1 

1 2 

2 1 

2 1 

2 1 

1 2 

1 2 

2 1 

1 2 

Glad 
nie 

0 

3 

0 

0 

0 

3 

3 

0 

3 

0 
0 
0 
0 

0 
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SKAAL 18: ALGEMENE GESONDHEID 

Dit beskryf my: 

Dink aan die /aaste maand. Dui aan hoe 
dikwe/s jy a/ die vo/gende simptome 
ervaarhet. 

FISIESE SIMPTOME 

Rugpyn ........................... . 

Gewigsprobleme ................... . 

Spanningshoofpyne ................. . 

Migraine .......................... . 

Verkoues en asemhalingsprobleme ..... . 

Maagprobleme ..................... . 

Borspyne ......................... . 

Onverklaarbare pyne ................ . 

Enige ander chroniese pyn wat nie hier bo 
genoem is nie ..................... . 

GEDRAGSPROBLEME 

Eetprobleme ....................... . 

Rook ............................ . 

Drink van alkoholiese drank ........... . 

Neem van kalmeerpille ............... . 

Neem van pyntablette ................ . 

Neem van ander dwelmmiddels ........ . 

Onttrekking van vriende .............. . 

Kritisering, blamering en verkleinering van 
ander ............................ . 

Nooit 1 of2x 
nie per 

maand 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

Elke Amper 
week elke dag 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 



Dit beskryf my: 

Voel dat ek misbruik word of dat daar op 
my "gepik" word .................... . 

Kyk meer as twee ure per dag televisie 

Speel video- of rekenaarspeletjies of 
gebruik Internet rheer as twee ure per dag . 

Verafsku mense wat ek teekom ........ . 

Ongelukke en beserings ............. . 

EMOSIONELE SIMPTOME 

Sukkel om te konsentreer ............ . 

Deur werk oorweldig ................ . 

Aandag word maklik afgetrek .......... . 

Bekommer en broei oar sake en 
gebeurtenisse ..................... . 

Voel depressief, hopeloos of verwerp .... 

Voel aileen ....................... . 

Raak "blank" ...................... . 

Voel afgemat en oorweldig ........... . 

Probleme om besluite te neem ........ . 

Probleme om aan die gang te kom en om 
te kalmeer - af te skakel ............. . 

155 

Nooit 1 of2x 
nie per 

maand 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

Elke Amper 
week elke dag 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

0 
0 
0 
0 

0 
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SKAAL 19: KWALITEIT VAN LEWE 

Dit beskryf my: 

Dui aan hoe goed elkeen van die 
stellings die wyse waarop jy oor jouself 
voel en dink, beskryf. 

Ek is doodgelukkig met my lewe 

Ek voel energiek, gelukkig en gesond .... 

Ek het 'n gevoel van innerlike vrede ..... 

Ek sal baie veranderings in my lewe moet 
aanbring as ek regtig gelukkig wil wees ... 

My lewe bevredig my diepste behoeftes .. 

Ek het sover minder uit die lewe gekry as 
wat ek verwag het .................. . 

Ek hou van myself net soos v•at ek is .... 

Ek hou daarvan om te werk ........... . 

Ek vind my skoolwerk sinvol .......... . 

Ek is op 'n pad wat vir my tevredenheid 
bring ............................ . 

Ek het tot dusver die meeste gemaak van 
my vermoens ...................... . 

Baie 
goed 

3 

3 

3 

0 

3 

0 

3 

3 

3 

3 

3 

Goed Redelik Glad 
goed nie 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

1 2 3 

2 1 0 

1 2 3 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

2 1 0 

0 
0 
0 
0 

0 
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SKAAL 20: VERHOUDINGSKWOSieNT 

Dit beskryf my: Baie 
goed 

Dui aan in watter mate e/ke stelling 
beskryf hoe jy op die oomblik oor 
jouself dink en voel. 

Daar is mense met wie ek cor diep dinge 
kan gesels ......................... 3 

Ek is eerlik met die mense na aan my en 
hulle is eerlik met my ................. 3 

Ek het al iemand spesiaal diep liefgehad .. 3 

Ek kan gew() -~lik iemand kry om dinge 
saam met my ~e doen "? ................ v 

Ek kan 'n lang pad saam met iemand loop . J 

Ek weet dat ek vir ::.e mense na aan my 
belangrik is ..... . ................ 3 

Ek vind dit maklik om vir die mense vir wie 
ek omgee, te se hoe ek ocr hulle voel .. 3 

Goed Redelik 
goed 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

2 1 

Glad 
nie 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
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SKAAL 21: REALISERING VAN POTENSIAAL 

Dit beskryf my: Baie Goed Redelik Glad 
goed goed nie 

Dui vir elke stel/ing aan in watter mate 
dit beskryf hoe jy op die oomblik oor 
jouself voe/ en dink. 

Ek is tevrede met my skoolwerk ........ 3 2 1 0 

My maats sal erken dat ek sinvol en 
suksesvol met hulle kommunikeer ....... 3 2 1 0 

Ek voel afwesig en verwyder van my 
skoolwerk •••••••••• 0 •• 0. 0 ••••••••• 0 1 2 3 

Ek konsentreer moeilik op my skooltake .. 0 1 2 3 

As ons groepwerk doen, neem ek deel aan 
die besluitnemingsproses ••• 0 ••••••••• 3 2 1 0 

Ek het probleme om take klaar te maak ... 0 1 2 3 

Die werk wat ek doen, is my beste poging . 3 2 1 0 

· .. 

Dankie datjy die vraelys voltooi het. 

Die ondersoeker sal joutellings oordra nadie grafiek op die volgende 
bladsy en die uitslae metjoubehandeL 

0 
0 
0 
0 

0 
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EMOTIONS PROFILE INDEX (EPI) 

Die Emotions Profile Index (EPI) is in 197 4 deur Plutchik en Kellerman in die Verenigde 

State van Amerika ontwikkel en deur professor LJ Jacobs vir Suid-Afrikaanse toestande 

aangepas. 

Die EPI is 'n persoonlikheidstoets wat antwerp is om inligting aangaande sekere basiese 

persoonlikheidskenmerke en persoonlikheidskonflikte te gee. T oetsgegewens wat met 

die toepassing van die EPI-vraelys verkry is, word aangedui op 'n diagram wat die 

relatiewe sterktes van die basiese persoonlikheidstrekke voorstel. Hierdie profiel maak 

dan oak vergelykings moontlik. 

Die EPI is gebaseer op die algemene teorie van emosie soos deur Plutchik ontwikkel. 

Die teorie postuleer agt basiese dimensies van emosie en die EPI bepaal die relatiewe 

belangrikheid van hierdie dimensies van emosies in 'n persoon se lewe. Die 

emosionele toestand wat met elkeen van die dimensies verband hou, is die volgende: 

• Gehoorsaam Aanvaarding 

• Behoedsaam Vrees 

• Somber Hartseer 

• Wantrouig Verwerping en afkeer 

• Aggressief Woede 

• Sosiaal Vreugde 

• Beheersd Verwagting, georgainseerd 

• Wankontrole lmpulsiwiteit en behoefte aan nuwe ervarings 

Die diagram weerspieel die relatiewe sterkte van elke basiese emosie. Die interpretasie 

van die toetsresultate geskied deur na hoer (meer as 60) en lae (laer as 40) tellings te 

kyk en bepaalde betekenisse aan hierdie tellings te heg. In hierdie navorsingsverslag 

word elke adolessent se tellings en interpretasies afsonderlik weergegee. 


