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Opsomming 

Wanneer 'n individu affektief en kognitief in 'n krisis inbe

weeg, verberg die presipiterende gebeure dikwels die werklike 

presipiteerder. Die individu bevind horn gewoonlik in 'n 

situasie waarin hy dit moeilik of onmoontlik vind om self

standig te reageer. Ingryping in die situasie word dan 

nodig om die voortbestaan van die individu te verseker. 

Van die twee groepe, naamlik predisponerende - en presipite

rende faktore in opvoeding, is dit gewoonlik een of meer van 

laasgenoemde wat die presipiteerder vorm. Hieronder resor-

teer persoonlike - en antler verliese, deur onder andere dood 

en egskeiding, verlies aan sekuriteit en status, fisiese-, 

emosionele- en seksuele molestering, asook depressie. 

In die opvoeding van die kind, is dit die selfkonsep as 

dimensie van die self, wat in volwassewording, en dan veral 

die kognitiewe en affektiewe komponente, die inisieerder van 

gedrag is. 



Dit is in sy opvoeding dat die kind in sy primere opvoeding-

situasie, waarin hy deur opvoedingsfoute en - belemmeringe, 

nie altyd daarin kan slaag om effektiewe relasies te stig 

nie. 

Die intrapsigiese selfgesprek moet optimaal deur selfaanvaar-

ding, selfagting en 'n gerigte handelingsgeneigdheid die self 

aktualiseer. Waar die klimaat en leefwereld van die kind in 

opvoeding, relasievorming sodanig affekteer dat emosionele 

wording geinhibeer word, kan 'n vrugbare teelaarde vir 'n 

krisis ontstaan. 

Vanuit Relasieterapie kan 'n opvoedkundige ingryping as 'n 

spesifieke program vir krisishantering, beplan word. Aan-

wysbare fasette van Rasioneel-Emotiewe Terapie, Realiteits-

' terapie asook Krisisintervensie, word by die program 

ingeskakel. 

Om die werking van die program te illustreer, is een geval 

volledig as idiografiese studie aangebied. Orie ander 

gevalle word in kort detail beskryf as bevestiging van die 

ondersoek. 

Deur die essensies betekenisgewing, betrokkenheid, belewing 

en selfaktualisering in te skakel, is die onderskeie hipote-

ses aanvaarbaar bevind. 



Opvoedkundige ingryping in 'n krisissituasie ontleed eerstens 

die funksioneringsbeeld van die persoon. 

bleem. Daarna word die handelinge as 

Dit stel die pro

fenomeen verbeeld. 

Deur gebruik te maak van 'n selfkonsepvraelys en kaartprojek-

sietoets word die relasies en persoonsbeeld van 

beskou. Na die irrasionele affektiewe-

die persoon 

en kognitiewe 

belemeringe ondersoek is, lei die diagnose tot terapie, soos 

beplan is. Hierdie terapie blyk suksesvol te wees. 
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Summary 

When an individual moves affectively and cognitively into a 

crisis, the actual precipitator is often obscured by the 

precipitating event. The individual finds himself in a 

situation in which it is difficult, if indeed not impossible, 

to react independently. Intervention in the situation then 

becomes necessary to assure the continued existence of the 

individual. 

Of the two groups of factors in education - predisposing and 

precipitating - it is usually the latter group that forms the 

precipitator. Personal loss, death and divorce, loss of 

security and status, loss of significant other, physical, 

emotional and sexual molestation, as well as depression, are 

all included. 



In the education of a child, it is the self-concept as dimen

sion of the self especially the cognitive and affective 

components - that forms the initiator of behaviour. 

It is for the child in education in his primary education 

situation, through education defects and impediments, that he 

experiences an inability to establish and maintain effective 

relationships. 

The intra-psychical discourse with the self, should actualize 

optimally through self-acceptance, self-esteem and a directed 

self-actuation propensity. Where the educative climate and 

live-world of the child-in-education affect the forming of 

relationships in such a way that emotional becoming is 

inhibited, a fertile breeding ground for a crisis develops. 

Through Relationships Therapy an educative intervention as a 

specific program for 

Accentuated facets of 

crisis handling, 

Rational Emotive 

can be developed. 

Therapy, Reality 

Therapy as well as Crisis Intervention, are incorporated into 

the program. 

To illustrate the application of the program, one case is 

described in detail as an idiographic study. Three other 

cases are presented in summary form. 

Through application of the essentials: giving meaning, invol

vement, live-experience and selfactualization, the various 

hypotheses are proved acceptable. 



Educative intervention into a 

firstly, the functional image of 

problem. Then the activity is 

crisis situation analyses 

the individual - the actual 

imaged as a phenomenon. 

Using a selfconcept questionnaire and a card projective test, 

the relationships, as well as the person-image of the indivi

dual are observed. After investigation of the irrational 

affective and cognitive experiences, the diagnosis leads to 

therapy. The therapy appears to be successful. 
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OPVOEDKUNDIGE INGRYPING IN 'N KRISISSITUASIE 

HOOFSTUK 1 

INLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN BEGRIPSVERKLARING 

1.1 INLEIDING 

Persone wat vanwee hul professionele opleiding betrokke is by 

pogings om die gedrag van mense te verander, ervaar soms die 

belewing van'n krisis by een of meer van die lede van die 

'samelewing' waarby hulle intensief betrokke is. 

Hierdie skrywer (ondersoeker) wat as onderwysadviseur: 

voorligting in diens van 'n provinsiale onderwysdepartement 

staan en ten nouste gemoeid is met die sosiopedagogiese op

gaaf van die skoolgaande kind en sy ouers, kry in die 

uitvoering van sy professionele pligte te doen met krisis

situasies. Die samelewing waarby die ondersoeker dus 

betrokke is, is die skoolgaande kind en sy ouers. Hiertydens 

blyk die wordingsgang van enkele leerlinge versteurd te wees 

en die onef fektiewe handhawing van die self kristalliseer in 

simptomatiese abnormale gedrag, wat dan eskaleer 

krisis. 

tot 'n 

Ortopedagogiese bemoeienis probeer om onder andere deur 

middel van ouer- en leerlingbegeleiding die geremde wordings

gang van die leerling te herstel. Wanneer 'n krisis ervaar 

word, bly die remedierende opgaaf nog steeds geldig. Die 

betrokkeling(e) in 'n krisissituasie wys soms formele ortope

dagogiese verkenning en bemoeienis sterk af. Alternatiewe 



spesifieke ingryping en 

noodsaaklik. 

-2-

bemoeienis word dan dringend 

1.2 BEWUSWORDING EN VASSTELLING VAN DIE PROBLEEM 

Gewoonlik word 'n leerling of 'n leerling en sy ouers aange

meld omdat daar, in die opvoedingsituasie van die leerling, 

'n behoefte ontstaan het vir die bemoeienis van 'n spesialis

opvoeder. Dit is vir die spesialisopvoeder geredelik 

moontlik om met behulp van gevestigde prosedure, tegnieke en 

hulpmiddels, 'n diagnose te maak en onder andere deur middel 

van pedoterapie en ouerbegeleiding te werk aan die herstel 

van die wordingsgang van die leerling in sy primere opvoe

dingsituasie (Van Niekerk, 1978:74). 

Waar die ondersoeker bewus geword het van 'n spesifieke pro

bleem, het hierdie probleem gepresenteer deur die behoefte 

van sekere leerlinge wat nie volgens die normale prosedure by 

die ondersoeker vir hulp aangemeld het nie. Hierdie leer

linge het vanwee die ervaring van 'n onmiddellike krisis, 

aangemeld vir dringende intensiewe ondersteuning deur die 

ondersoeker. 

Gedurende die tydperk 1988-1990, het die ondersoeker ervaar 

dat by sommige van die leerlinge met wie hy te doen gekry 

het, daar spontane versoeke was om nie vraelyste te beant

woord, stories te skryf of iets te teken tydens die eerste 

onderhoud nie. Hulle wou net met iemand gesels. Sedert 

hierdie tydperk het verskeie ander leerlinge ook met soort

gelyke versoeke, by die ondersoeker aangemeld. 
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Dit het vir die ondersoeker duidelik geword dat die leerlinge 

wat die gewone prosedure van aanmelding en hulpverlening on

aanvaarbaar vind, 'n gemeenskaplikheid aangedui het. Hierdie 

leerlinge het elkeen verklaar dat hy hom/sy haar in 'n 

krisissituasie bevind het. Dit wou dus voorkom of die 

belewing van 'n krisis by almal 'n oorsaaklike rede kon wees 

waarom die gewone hulpverlening nie aanvaarbaar was nie. 

1.3 ONTLEDING VAN DIE PROBLEEM 

In 'n ondersoek na die klientgereedheid van leerlinge wat vir 

hulpverlening verwys word, beweer Labuschagne (1987:4) dat 

kinders wat al voorheen mislukte hulpverleningsaksies beleef 

het, soortgelyke aksies later met agterdog bejeen. Volgens 

Brammer en Shostrom; Minge; Beier in Labuschagne (1987:5) kan 

dit wees dat sommige kliente (leerlinge) wat normaalweg 

gehelp kan word, die situasie met 'n duideliker doel voor oe 

1 betree, 'n groter behoefte het of omdat hulle gereed is vir 

bemoeienis. 

Vir die ondersoeker het die omvang en aard van die probleem 

verby beweeg by faktore soos die hierbo genoem. Agterdog 

teen die sentrum en ondersoeker kon in hierdie gevalle be

staan het, al was dit by al die krisisaanmeldings die eerste 

kennismaking met die sentrum. Die pertinente vraagstelling 

hier was waarom die leerlinge negatief ingestel was ten op

sigte van die skriftelike deelname aan diagnose. Selfs die 

verbale aktiwiteite behoort 

agterdog gekleur te wees. 

ook deur die leerlinge met 

Hier het die leerlinge egter 

spontaan aan die aanvanklike onderhoude deelgeneem. Inteen-
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deel, sommige van die onderhoude moes na verloop van twee ure 

plus met groot affektiewe betrokkenheid afgesluit word. 

Dit kan wees dat die nie-erkenning van •n behoefte, nie

gereedheid van 'n leerling vir deelname aan •n hulpverle

ningsaksie, of 'n onduidelikheid oor behoeftes aan onder

steuning, onsekerheid gebring het oor die skriftelike deel

name aan diagnose of vasstelling van •n probleem. Waarom dit 

net oor skriftelike deelname 'n heftige reaksie ontlok het, 

was nie vir die ondersoeker op hierdie stadium duidelik of 

dadelik verklaarbaar nie. Die ondersoeker het ook nie by 

die leerlinge verklarings probeer vasstel nie, omdat dit by 

kon dra tot die emosionele angs van die leerlinge. 

Die enigste werklike ooreenstemmende 

bet~okke leerlinge opgemerk is, was 

faktor wat by die 

dat almal op daardie 

stadium 'n krisis beleef het. Oor die aard en omvang van 

elkeen se krisis, kon geen uitspraak gemaak word nie. Die 

ondersoeker moes horn dus eerstens wend na 'n waardebepaling 

van wat verstaan word onder 'krisis', asook hoe die krisis 

verband hou met die pedogiese opgaaf van die leerlinge wat 

betrokke is by die ondersoeker. 

Jacobs & Vrey (1982:83) se dat die persoon met die lae 

statusselfkonsep deur middel van sy selfgesprek sy onbe

trokke, onegte betekenisgewing in 'n bose kringloop tot so 'n 

mate vererger, dat sy ontwikkelde inter- en intrapsigiese 

probleme uitkristaliseer in vyandige selfverdedigende 

reaksies. Hulle se: "Die persoon vertel homself dat hy 

dinge nie kan doen nie, ..... dat hy naderhand nie eens meer 
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wil probeer nie onegte betekenis gee ook oneg beleef 

Hierdie belewing lei op sy beurt tot verdere 

onbetrokkenheid, ..... 'n bose kringloop ontstaan .... sodat 

gese kan word dat hy "inter en intrapsigies" siek is" 

(Jacobs & Vrey, 1982;83). Die persoon se selfgesprek wentel 

hier dan om "EK KAN NIE". Saam met die ervaring van die 'ek 

kan nie', is daar angs by die persoon. May in Jacobs & Vrey 

(1982:89) noem angs 'n pynlike emosie wat uit sosiale on

sekerheid, kragteloosheid, twyfel omtrent die toekoms en ge

isoleerdheid (Kuypers, 1963 in Jacobs & Vrey, a.w 89) te 

voorskyn tree. 

Om die onaangename en ontoereikende betekenisgewing wat die 

identiteitsverwarring in die ontoereikende kernidentiteit 

veroorsaak, te probeer neutraliseer, ontwikkel die individu 

weerstande (Jacobs & vrey 1982:90). Hierdie weerstande 

(selfverdedigende reaksies) is die verdedigingsmeganismes wat 

Freud (Enslin 1988:51) beskryf, waardeur die mens homself in 

sy ontwikkeling in sy samelewing beskerm. Die teorie ten 

opsigte van die kernidentiteite word in hoot'stuk twee 

(p 26-28) breedvoerig bespreek. 

Wanneer die weerstande waarmee die individu sy identiteit 

teen die bedreiging van sy omgewing beskerm, onef fektief 

raak, raak die angs onbeheerbaar en kan die resultaat ver-

nietigend wees vir die individu. Jacobs (1980:4) sien dat 

die steeds groter wordende emosionele spanning wat die frus

trasie van onsuksesvolle daaglikse bestaan by die individu 

veroorsaak, omskakel in 'n emosionele krisis. 
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"An emotional crisis is an 'intensification or aggravation of 

a painful state of being', it is a turning point for better 

or for worse" (Sifneos 1972:29). 

Die samelewing se primere taak is oorlewing (Hoghughi, 

1980:17). As die individu se probleem die samelewing se 

taak tot oorlewing bedreig, dan kan die individu vind dat sy 

weerstande nutteloos geword het. Sy krisis beweeg vanuit die 

emosionele na die fisiese wereld en kan skielik lewens

bedreigende afmetings aanneem. Volgens Jacobs (1980:5) kan 

die gebrek aan hulp die individu forseer om later neurotiese 

gedrag te openbaar wat in neuroses kan uitkristalliseer. Die 

kettingreaksie wat ontstaan (Sifneos 

verloop: frustrerende situasie(s) 

1972:36) kan soos volg 

--> oorsakende faktore 

(angs, smart, woede, vrees) --> emosionele krisis --> 

reaksies --> frustrerende situasies --> lewensbe-

dreiging (hulp)? 

Van die individue wat hulself in krisisse bevind se Morgan 

(1985:1) : "Unless they are diagnosed as handicapped by the 

most stringent criteria, the problems these children have are 

not formally categorized with labels for which money has been 

earmarked to help cure". Oorsake van die krisisse in hierdie 

gevalle is heelwaarskynlik te vinde onder 

verwydering en/of egskeiding by ouers 

verlies van belangrike persone 

molestering 

depressie en selfmoord. 
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Verskeie ondersoekers stem saam dat situasies wat voortspruit 

uit die genoemde vier groepe faktore by baie leerlinge die 

oorsake is tot emosionele spanning (Bakwin & Bakwin, 1967; 

Cantela, Cantela & Esonis, 1983; Sigman M, 1985; Gardner, 

1983; Gelfand, Jenson & Drew, 1982; Hoghughi, 1980; aangehaal 

in Morgan, 1985:3). Omdat die simptome wat die leerlinge 

openbaar, hulle nie onmiddellik identifiseer vir amptelike 

aanmeldings nie, eskaleer die 

dikwels tot 'n emosionele 

opvoeders ontdek, kan hierdie 

waarskynlik deur middel van 

emosionele spanning en lei 

krisis. Indien betyds deur 

individue wel hulp ontvang -

krisisingryping. Verskeie 

leerlinge slaag daarin om self te vra vir hulp. 

Krisisingryping vind plaas wanneer 'n persoon in kontak kom 

met 'n antler persoon wat so deur sy emosionele toestand 

ontwrig is dat hy onmoontlik op 'n rasionele wyse kan funk

sioneer (Jacobs, 1980:5). Die ondersoeker kry hier te doen 

met 'n leerling wat by horn opdaag, en in so 'n emosionele 

toestand verkeer dat hy irrasioneel dink en handel en waar

skynlik baie min besef het van enige vorm of wyse waarop 

psigoterapie (pedoterapie) deur middel van diagnose beplan 

word. Die intense affektiewe belewing van die emosionele in 

'n krisissituasie, toon ooreenkoms met die belewing van 

depressie (Morgan 1985:191-195). Die individu ervaar hier 

gevoelens van hopeloosheid en hulpeloosheid en dit kan skuld-

gevoelens omvat. Dit kan vir horn dit baie moeilik maak om 

aan enige aktiwiteite wat fisiese betrokkenheid vereis, deel 

te neem. Skriftelike deelname aan diagnosering kan in 

hierdie gevalle baie angswekkend wees en lyk hier na 'n baie 
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waarskynlike rede waarorn leerlinge wat in 'n krisissituasie 

verkeer, nie aan die stelselrnatige handeling met ondersoek

materiaal wil deelneem nie. 

Dit wil dus lyk of krisisingryping 'n besondere, spesifieke 

behoefte by die leerling aanspreek en daarom op 'n besondere 

en spesifieke wyse gedoen moet word. Jacobs (1980:5) sedan 

ook dat die spesifieke doelstelling van krisisingryping 

onmiddellike hulpverlening is. Verdere meer verwyderde 

doelstellings kan dan waarskynlik oor 'n relatief !anger 

tydperk deur middel van antler hulpverlening bevredig word. 

Dit is vir die ondersoeker belangrik om by die bespreking van 

die proefgroep, die proefpersoon te beskou as mede-verant

woordelik in die ontwikkeling van sy situasie tot 'n 

krisissituasie. Die krisis het met antler woorde ontwikkel 

omdat die individu, deur sy willekeurige optredes of nie

optredes, sy situasie toegelaat het om 'n krisis te word. 

Aan die antler kant kan die belangrike andere in sy lewe die 

situasie tot so 'n mate manipuleer sodat die heersende 

faktore in die individu se !ewe, sy situasie tot 'n krisis 

stuur. "According to crisis theory, change is more easily 

brought about when there is an upset in the steady, homeosta-

tic state, such as when people's emotions are aroused" 

(Dowling, 1985:161). Dit blyk dat die ondersoekers ervaar 

dat die moontlikhede vir ef fektiewe bemoeienis met •n 

individu, die meeste sukses toon wanneer die aanmelding as 'n 

krisis hanteer word (Dowling, 1985:35). 
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1. 4 AFBAKENING VAN DIE NAVORSINGSPROBLEEM 

1.4.1 DIE NAVORSINGSPROBLEEM 

Die aanwesigheid van 'n krisissituasie in die wordingsgang 

van 'n leerling skort nie die opvoeding van die leerling op 

nie. Terwyl die opvoeding van die leerling voortgaan word 

die krisis deur middel van ortopedagogiese bemoeienis (waar

skynlik 'n korttermyn ingryping) verlig en verwerk, sodat 

verdere wording positief kan verloop. 

Omdat die ingryping in die krisissituasie steeds 'n opvoe

dingsaangeleentheid is, sal die probleemontleding binne die 

opvoedingsraamwerk nagevors word. 

Opvoedkunde is die wetenskap wat die opvoedingsverskynsel en 

die praktyk van opvoeding as studiegebied het (Van Rensburg, 

et al, 1981:117). Opvoedkunde het tot so 'n mate ontwikkel 

dat verskeie deeldissiplines bestaan wat die veld dek. Uit 

'n beskouing van die onderskeie deeldissiplines, vestig die 

Sielkundige Opvoedkunde die aandag op die kind as volWjlsse

wordende; dit bestudeer en probeer begryp die kind as ont

wikkelende wordende met moontlikhede , behoeftes, begaafdhede 

en gevoelens. 

Die Ortopedagogiek se studieterrein is veral toegespits op 

die vasstelling en herstelling van die ontsporing van die 

kind in sy wordingsgang. Herstel van die versteurde gesins

verhoudinge vorm 'n deel van die ortopedagogiese opgaaf 
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(Pretorius; Van Niekerk; van Rensburg; aangehaal in Sauer, 

1984:14) 

Die Sosiopedagogiek beskou die kind in sy sosiale en 

maatskaplike wording. Die sosiopedagogiese taak van die 

spesialisopvoeder sluit hantering van faktore soos egskeiding 

en verslawing in. Die oorsake van krisisse onder punt 1.3 

sal ook in die sosiopedagoog se dissipline-opgaaf val. Die 

opheffing van hierdie nadelige belnvloeding van die volwas

sewording van die kind, vorm die belangrikste taak van die 

sosiopedagoog (Du Plessis; Botha; van Rensburg; Pretorius; 

aangehaal in Sauer, 1984:13). 

Die afbakening van die probleem as navorsingsonderwerp kan 

dus binne die raamwerk van die Sielkundige Opvoedkunde gedoen 

word. Die kriteria van die deeldissiplines Sosiopedagogiek 

en Ortopedagogiek moet in ag geneem word. 

1.4.2 DIE PROEFPERSONE 

Die beskrywing van die probleem selekteer self proefpersone: 

leerlinge wat by die ondersoeker aanmeld vir ondersteuning in 

'n krisissituasie en nie skriftelik wil deelneem aan diag

nosering nie. 

Vir die ondersoeker is dit 'n moontlikheid dat die onderskeie 

redes vir die ervaring van 'n krisis, 'n wesenlike invloed op 

die navorsingsresultate kan he. Insluiting in die proef

groep behoort dus oorweeg te word met in agneming van hoe die 

krisis ontwikkel het. Verdere beplanning met die selekte-



-11-

ring van proefpersone sal in hoofstuk vyf gedoen word. 

1.5 PROBLEEMSTELLING 

In die vorige afdelings is die navorsingsprobleem, as krisis

ervaring in die wording van die leerling, afgebaken. 'n 

Duidelike en omvattende beskrywing van die navorsingsprobleem 

as sentrale navorsingsopgaaf, sal dan soos volg daar uitsien: 

wat is die vereistes vir krisisingryping en watter 

onderskeidelike faktore het 'n invloed daarop? 

watter op.voedkundige kriteria geld by krisisingryping? 

watter psigoterapeutiese kriteria vir hulpverlening 

bestaan daar in krisisingryping deur middel van 'n 

korttermyn hulpprogram? 

hoe kan 'n-operasionele korttermynprogram vir krisisin

gryping ontwerp en in die praktyk gedemonstreer word, 

wat kan voldoen aan die psigoterapeutiese kriteria in 

aansluiting by die opvoedkundige essensies? 

wat is die praktiese waarde van 'n moontlike korttermyn

program ten opsigte van krisisingryping? 

Sistematiese en deeglike oorweging van die probleemstelling 

soos vervat in die bogemelde vrae, behoort die doelstellings 

met die navorsing nou duidelik na vore te bring. 

1.6 NAVORSINGDOELSTELLINGS 

Eerstens kan daar onmiddellike doelstellings bepaal word wat 

met die navorsing bereik wil word naamlik : 

- die onderneming van 'n omvattende literatuurstudie om te 

probeer vasstel wat die vereistes is vir effektiewe peda-
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gogiese hulpverlening in krisishantering, watter besondere 

eise gestel word aan krisishantering, watter faktore daarop 

'n invloed uitoefen. 

- 'n ontleding van verskillende psigoterapeutiese kriteria en 

metodes en om vas te stel of dit by krisisingryping 

effektief gebruik kan word. 

- 'n ontleding van opvoedkundige kriteria ten einde vas te 

stel watter daarvan 'n rol speel by krisisingryping. 

- om 'n operasionele - en pedagogies verantwoordbare program 

te ontwerp vir hulpverlening aan krisiservarende leerlinge 

en indien aangewys, hul ouers. Demonstrasie in die 

praktyk is ook deel van hierdie doelstelling. 

Verdere bemoeienisse uit hierdie navorsing sal waarskynlik 

aan die volgende meer verwyderde doelstellings beantwoord: 

Om akkurate begrip te vorm van krisisse in die opvoeding

situasies, 

- Die daarstelling van 'n wetenskaplike program van kortter

mynondersteuning aan die leerling wat in sy primere op

voedingsituasie 'n krisis ervaar. 

1.7 BEGRIPSVERKLARING 

Enkele begrippe wat in die navorsing gebruik word, word 

duidelikheidshalwe meer noukeurig bespreek. In die litera

tuurstudie sal die nodige bespreking plaasvind van antler 

begrippe wat betrekking het op die studie. 
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1. 7 .1 EMOSIONELE KRISIS 

Sifneos se def inisie van 'n emosionele krisis is onder 

afdeling 1.3 alreeds beskryf. In aansluiting hierby 'n 

beskrywing van die verloop van faktore in die wording van 'n 

individu wat kan lei tot 'n emosionele krisis. 

Aanvanklik bevind die individu homself in 'n pynlose toe

stand. Namate spanning ervaar word, hetsy vanuit die self 

of van buite, betree die individu 'n pynlike toestand. 'n 

Suksesvolle reaksie kan spanning en ook pyn verwyder. Mis-

lukking hier vererger die pynlike toestand. Indien die in-

dividu onsuksesvol is in sy poging om na 'n pynlose toestand 

terug te keer, bly hy in 'n kwesbare toestand. Irtdien 'n 

bedreigende eksterne faktor die toestand intensifeer, bereik 

die individu 'n emosionele krisis. Hy kan deur middel van 

sy eie inspanning die krisis suksesvol hanteer, of by gebrek 

aan sukses, die krisis verder laat vererger. Sifneos 

(1972:42) s~ dat op hierdie vlak kan die individu 'n paar 

futiele pogings aanwend om die situasie op te los, maar kan 

die presipiterende faktor die vorm van die emosie of simptoom 

verander en kan die persoon selfmoord oorweeg. 

1. 7 .2 KRISISINGRYPING 

Verskeie ondersoekers (Sifneos; Dowling; Gardner; Gelfand; 

Hoghughi; Barth) se reaksie was dat 'n emosionele krisis 

onmiddellik aandag verg. Dit is spesifiek gerig op die 

ondersteuning van die individu 

los sodat verdere ontwikkeling 

neuroses vermy word (Sifneos 

om sy emosionele krisis op te 

van neurotiese gedrag of 

1972:60). volgens Jacobs 
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( 1980:5) kan krisisingryping oor •n 

maar is die spesifieke doelstelling 

hulpverlening. 

1.7.3 KORTTERMYNPROGRAM 

langer tydperk voorkom 

daarvan, onmiddellike 

In ooreenstemming met die primere doel van korttermynvoor

ligting (Jacobs 1980:14) kan die doelstelling van 'n kort

termynprogram met krisisingryping ook gestel word as 'n 

onmiddellike en daadwerklike hulpverlening aan die individu 

in •n krisis. Die lengte en duur van hierdie program is 

onmoontlik om vooraf te bepaal. 

korttermynprogram is uitsluitlik 

krisisingryping. 

1.8 VERDERE PROGRAM BEPLANNING 

Die aard en omvang van die 

die instaatstelling tot 

Die bewuswording van 'n probleem het vir die ondersoeker 'n 

omvang verkry deur die aantal krisiservarende leerlinge wat 

probleme gehad het met projektiewe tegnieke. Die probleem 

is kortliks bespreek. Formele doelstellings is geformuleer 

en navorsingsbepalings gemaak in hoofstuk een. 

Met die volgende hoofstuk word beplan om, deur middel van 'n 

literatuurstudie, tot 'n begrip te kom ten opsigte van die 

ontstaan van emosionele krisisse in die opvoedingsituasie. 

Die oorweging van kriteria vir suksesvolle opvoeding sal 

aandag kry, met veral die oog op die vasstelling van die 

vereistes van krisisingryping en die onderskeidelike faktore 

wat daarop 'n invloed kan he. 



-15-

Hoofstuk drie word gewy aan enkele faktore en situasies in 

opvoeding wat krisisse kan veroorsaak. 

In hoofstuk vier word beoog om psigoterapeutiese beginsels en 

modelle te bespreek wat bruikbaar en aanwysbaar is in 

krisisingryping. 

Hoofstuk vyf behels die empiriese navorsingsontwerp. 

In hoofstuk ses sal die daarstelling van 'n korttermynprogram 

bespreek word wat krisisingryping moet akkommodeer. Hierdie 

program sal aan die vereistes van die spesif ieke dissiplines 

van die Opvoedkunde moet voldoen binne die raamwerk en moont

likheid van effektiewe hulpverlening tydens krisisingryping. 

Die selektering van proefpersone sal verder aandag geniet in 

hierdie hoofstuk. 

Hoofstuk sewe sal die praktiese implementering van so 'n 

program wees. Idiografiese studie van een geval behoort die 

program voldoende te illustreer. Orie antler gevalle sal 

slegs opsommend beskryf word. 

Hoofstuk agt sal die afronding van die navorsing voltooi deur 

die gevolgtrekkings en evaluering van ondersoek en die 

aanbevelings wat uit die ondersoek mag voortspruit. 



HOOFSTUK 2 

KRISISSE IN OPVOEDING 

2.1 INLEIDING 

In die eerste hoofstuk is 'n kort beskrywing gegee van die 

probleem wat die ondersoeker opgemerk het by sommige leer

linge wat aangemeld het vir hulpverlening vanwee krisiser

varing. 

Om 'n verantwoordbare studie te kan maak van die opvoed

kundige ingryping in 'n krisissituasie, wil die ondersoeker 

in hierdie hoofstuk die krisiservaringe van sommige leerlinge 

beskou vanuit die perspektief van die Sielkundige Opvoed-

kunde. Spesifieke beligting van 

opvoeding waarin hierdie leerlinge 

enkele 

hulself 

situasies van 

as waarskynlik 

gedragsgeremd bevind, sal onderneem word om die moontlikheid 

van hierdie situasies as presipiterende faktore te oorweeg. 

Dit is ook belangrik om die predisponerende faktore as 

ekstensie van die leerlinge deeglik te beskou en evalueer. 

2.2 OPVOEDING 

2.2.1 FUNDAMENTELE BESKOUING 

Wanneer van opvoeding gepraat word, moet die begrip verbeson

der word anders kan die wyere betekenis daarvan deur die 

leser aanvaar word. Dikwels word die woord gebruik om 'n 

begeerte uit te spreek waarin 'n algemene beginsel of 

behoefte oor 'n saak aan 'n spesifieke groep oorgedra word 

bv. die motoris moet opgevoed word om sy vervoermiddel 

behoorlik te gebruik. 
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In hierdie ondersoek word die betekenis van opvoeding af ge

baken as 'n beskrywing van die hele aangeleentheid rondom 

'die mens en sy kind', wat as middelpunt het die verwerk

liking van die moontlikheid van die kind om 'n waardige 

deelgenoot te kan word, van die wereld waarin hy homself 

bevind. Hierdie hierargie van aktiwiteit waarin die mens as 

volwassene die kind as moontlikheid, steun en begelei, se 

Vrey (1979:3) word die opvoedingsverskynsel (-fenomeen) 

genoem en is die objek van bestudering vir die pedagoog 

(Gresse, 1970:1). 

Die sin van bestaan vir die mens in sy werklikheid-wereld, is 

vir Hoffman (1978:6) opgesluit daarin, dat alle aktiwiteite 

van die mens na aanleiding van God se gebod (Matt 22:37,39) 

gerig moet word op die liefdediens van God en om Sy ontwil, 

op die heil van die self en die medemens. Vir filosowe soos 

Kant, Rawls en Kohlberg (Gardner, 1983:24) is die sin van die 

bestaan van die mens die ontwikkeling van die perfekte rasio

nele mens - om sy eie perfek-rasionele doelstelling te dien. 

Vir hierdie filosowe is die mens se rasionaliteit voldoende 

om die morele wette waarvolgens hy behoort te lewe, te 

identifiseer en formuleer. Hierteenoor gestel is Plato 

(Gardner, 1983:25) se siening waarmee Gardner ooreenstem: vir 

hulle is die mens 'n klein deeltjie van die onmeetbare heelal 

aan wie lewe en betekenis gegee word deur die 'divine mind'. 

"To the extent that man directs his rationality to align 

himself with this divine within him, is he involved in truth 

and goodness" (Gardner, 1983:25). Die mens se hoogste 
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strewe op f isiese vlak is om homself en sy morele wette te 

rig om die 'highest good' te ontvang. 

Die opvatting dat die mens alleenlik deur menslike gemeenskap 

mens word (Natorp in Pretorius, 1979:2) verwerklik die teen

kant van die individualistiese mensbeskouing dat die alles

oorheersing deur die eie wil van die mens as vervulling van 

§.Y welsyn. die bestaan van die mens regverdig. 

Met die opkoms van die fenomenologiese denkrigting verander 

die uitspraak oor menslike synsbestaan en word die vertrek

punt die mens in sy alledaagse verhouding(e) tot die wereld 

(Sonnekus en-Ferreira, 1979:20). Opvoeding as verskynsel 

bekyk die mens as 'n lewende subjek, wat in 'n dinamiese 

interaksie met die wereld verkeer (Sonnekus en Ferreira, 

1979:20). Wetenskaplike besinning oor die verskynsel opvoe

ding het vir Heidegger (in Sonnekus & Ferreira, 1979:21) as 

vertrekpunt die mens se in-die-wereld-wees. As die kind as 

opvoedingsgesitueerde volwassenheid as bestemming het, 

beteken dit dat hy as mens (as lewende subjek) in sy in-die

wereld-wees deur •n dinamiese interaksie met die wereld, die 

voltrekking van opvoeding behoort te beleef. Van Niekerk 

(1978:1) se dat die kind as persoon verander omdat hy sy 

wereld uitbrei namate hy self sy horisonne verbreed. Hierdie 

anderswordendgebeure (Van Niekerk) waardeur die kind verander 

en •word', staan bekend as opvoeding. Die opvoedkundige wat 

met 'n bestudering van opvoeding as werklikheidsgebeure besig 

is, is volgens Landman (1977:9) denkend op soek na die 

betekenisvolle wyses van lewe waardeur die opvoedingswerklik-
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heid gekonstitueer word. Hy is hiermee besig in sy ontwerp 

van opvoedkundige kategoriee wat, deur te voldoen aan die 

essensies vir die suksesvolle voltrekking van opvoeding, die 

faset van Opvoedkunde definieer. 

2.2.2 SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDE 

Opvoedkunde is vir Gunter (Vrey 1979:1) die wetenskap wat die 

opvoedingsverskynsel en die probleme wat dit bied, as kennis

gebied het. Daar is egter in die Opvoedkunde verskeie deel

dissiplines wat elk •n eie faset van die opvoedingsverskynsel 

belig. Sielkundige Opvoedkunde is die een dissipline wat 

die beoefenaar van hierdie deelwetenskap in staat stel om 

probleme wat die opvoeder en opvoedeling ervaar in die 

wordingsverloop van die opvoedeling in sy volwassewording, te 

diagnoseer en terapeuties te ondersteun. Dit gaan hier vir 

Pretorius (1976:9) om 'n versteurde psigiese lewe en ver

steurde uitingslewe van die kind in 'n problematiese opvoe

dingsituasie. 

Vir Vrey (1979:5) handel die Sielkundige Opvoedkunde oor die 

'wie' en 'wat• van die betrokkenes in die opvoedingsituasie. 

Die beskouing van die fenomeen opvoeding vanuit die vertrek

punt van die Sielkundige Opvoedkunde, ontlok by die opvoeder 

twee basiese vrae wat deur Vrey (1979:9) soos volg 

geformuleer word: 

"Hoe word die opvoedeling 'n volwassene?" 

"Hoe lyk die rol van die volwassene as opvoeder?" Volgens 

Jacobs & Vrey (1982:11) kan die eerste vraag verduidelik word 

deur die volgende verdeling: 
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Wie is die kind as persoon? 

Watter aktiwiteite is nodig vir sy volwassewording? 

Die rol van die volwassene kan verder omskryf word deur die 

verlengde vraag: Watter opvoedkundige voorwaardes moet 

nagekom word om die opvoeding suksesvol te laat verloop? 

Wanneer die bemoeienis van die opvoeder met die opvoedeling 

'n terapeutiese ingryping is, kan die laasgenoemde vraag 

uitgebrei word met 'opvoeding as korrektiewe opvoeding'. 

Die opvoedingsituasie en daarom ook die problematiese 

opvoedingsituasie (POS) is vir die kind die betekenisvolste 

vir sy volwassewording (Pretorius, 1976:10). Waar die 

Psigopedagogiek/Sielkundige Opvoedkunde te doen het met die 

probleem het, sal die opvoedkundig-kind wat 'n ophefbare 

sielkundige (Jacobs & vrey, 1982:10) hierdie probleem 

middel van pedoterapie (psigoterapie) 

Die Psigopedagogiek sluit dan die faset van 

(versteuring) deur 

probeer op hef. 

die Pedagogiek in wat die korrektiewe (vgl vorige paragraaf) 

opvoeding binne die 

ondersteun. 

opvoedkundig-sielkundige struktuur 

2.2.3 DIE PSIGIESE LEWE VAN DIE KIND IN OPVOEDING 

Opgesluit in die bestaan van die kind is die moontlikheid om 

self iemand te word (Sonnekus 

1979 : 4). Die beweeglikheid 

& Ferreira, 1979 :33; Vrey, 

van die kind waarin hy besig 

is om sy ope moontlikheid te verwesenlik, impliseer •n 

verandering. Verandering kan in die optrede, handeling en 

gedraginge van die kind raak gesien word. Hierdie verande-
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ring impliseer die kind se wording. Die wording is die 

'grootword' tot volwaardige volwassene. Die kind kan egter 

nie alleen op sy eie die wording optimaal verwesenlik nie. 

Hy is aangewys op die ondersteuning van volwassenes. 

Hierdie ondersteuning (hulp en ondersteuning) is die opvoe

ding wat die volwassene aan die opvoedeling verskaf. Opvoe

dingshulp (Vrey, 1979:17; Sonnekus & Ferreira, 1979:33) word 

deur Pretorius (1976:10) in die Ortopedagogiek aangedui om 

die omstelling van opvoedingsverleentheid tot opvoedings

moontlikheid werklikheid te maak. Pretorius se dat 

Ortopedagogiek horn rig op die pedagogiese noodsituasie van 

die kind, met ander woorde, op die versteurde kinderlike 

belewinge en gedraginge en hulle verband met die spesifieke 

situasie. Vanwee die struktuur van die kind se psigiese lewe 

beskik hy oor 'n gegewe moontlikheid, nl. die potensiaal om 

groot te kan word, terwyl hy 'n aandeel in die wording neem 

(Sonnekus & Ferreira, 1979:33). Wanneer volwassewording 

deur 'n opvoedingsverleentheid geinhibeer word, wat kon 

ontstaan het uit onbehoorlike opvoedingshulp, of onbeantwoor

ding aan die eise van die opvoedkundig-sielkundige voorwaar

des vir volwassewording, word psigoterapie aangedui, omdat 

die pedagogiese doelstelling van terapie die steun van die 

kind-in-nood is, sodat hy sy volwaardige, verantwoordelike, 

sedelike, selfstandige volwassenheid kan bereik (Pretorius, 

1972 : 11). 

Met die beskrywing van wording by die veranderende kind, bly 

die 'hoe' van die verandering baie belangrik. Die wording 

wat plaasvind as verandering geskied in toenemende mate. 
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Dit kan alleen gebeur indien die kind toegelaat word om deur 

middel van opvoedingshulp sy wording te realiseer. Wording 

en leer is die openbaringswyses van die psigiese lewe van die 

wordende kind (Sonnekus & Ferreira, 1979:42). Sonnekus en 

Ferreira benoem ervaar, wil, belewe, ken en gedra as psigo

pedagogiese essensies van die psigiese lewe van die kind in 

opvoeding in die opvoedingsituasie, ondersteun deur opvoe

dingshulp. 

Jacobs & Vrey (1982) en Vrey (1979) omskryf essensies van 

psigopedagogiese wording as betekenisgewing, belewing, be

trokkenheid en selfaktualisering. 

Selfaktualisering maak die mens, mens in die volle sin van 

die woord (Jacobs & Vrey, 1982:13). Vir Vrey (1979:46) 

impliseer selfaktualisering die doelbewuste pogings by die 

mens om die latente moontlikhede van sy selfheid te realiseer 

en sal al die verskillende terreine insluit, onder andere 

fisieke vaardighede, verstandelike vermoens, gevoelsbelewing 

en sedelike bewussyn. 

Voldoening aan die essensies van die psigopedagogiek alleen 

kan nie die behoorlike grootword van die kind verseker nie. 

Vooronderstellings soos: die skep van 'n opvoedingsondersteu

nende klimaat midde in die belewing van 'n 'leefbare' wereld 

van die kind, waarbinne hy die vestiging van relasies kan 

inisieer, is vir Jacobs en Vrey (1982,24) essensieel verbonde 

aan die kind se belewing, betekenisgewing, betrokkenheid en 
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selfaktualisering as vestigingswyses 

struktuur. 

van sy psigiese 

Die opvoedingshulp van die volwassenes, wat as opvoeders 

betrokke is by die wording van die kind, kan realiseer deur 

die skepping van die opvoedingsklimaat, vasstelling van die 

horisonne van die leefwereld en die vestiging van die 

moontlikhede van die relasies, deur die kind met mense en 

dinge en idees, sy God en homself (Vrey 1979:21). 

Leer en opvoeding toon 'n besondere sinsamehang wat die 

volwassewording van die kind betref (Sonnekus en Ferreira, 

1979:34). Die opvoedingshulp wat deur opvoeders verskaf 

word, moet leer insluit, omdat die toenemende wording van die 

kind, die uiteindelike doelstelling is met opvoedingshulp. 

Sonnekus & Ferreira (1979:34) 

dingsituasies die geleentheid 

onderrig die norme, waardes, 

die volwasse-wereld lerend sy 

se dat aan die kind in opvoe

gebied moet word om deur 

gesindhede en vaardighede van 

eie te maak. Van der Stoep 

(in Sonnekus & Ferreira, 1979:70) se 'n kind se ervaringe 

,stol' as't ware in sy belewinge vanwee die persoonlike 

betekenisgewing en daarom kan gese word dat kinderlike 

belewing die sinvolle afronding, verfyning en verdiepte 

betekeninge is van dit wat hy ervaar. 

Die kind se gedrag dui vir Sonnekus & Ferreira (1979:71) 

eerstens op die deurlopende voltrekking van die psigiese lewe 

van die kind as 'n eenheid (die nou en hier) en tweedens, 

die word en leer in 'tyd' wat vir die kind voorsien van 'n 
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skat van ervaringsbesit, wat verwerkliking van die hele 

psigiese lewe beYnvloed en medebepaal, soos aangedui in sy 

gedraginge. 

Optimale selfaktualisering, met antler woorde behoorlike en 

sinvolle verwerkliking van die 

in-funksie, word voltrek deur 

psigiese lewe as totaliteit

die onderlinge wisselwerking 

van die ek, self, identiteite en selfkonsep as komponente van 

die intrapsigiese struktuur van die kind (Jacobs & Vrey, 

1982:24). Die wisselwerking is intrinsiek deel van die 

relasies wat die kind met homself vorm, dit maak die totaal 

van kommunikasie uit wat die kind met homself het. Volgens 

die HAT is kommunikasie (1) kennisgewing, mededeling - (2) 

verbinding. In al die essensies wat aangewys is in Op-

voedkunde, vorm kommunikasie 'n onwegdinkbare prioriteits

deel. Kommunikasie is die relasie wat gevorm word tussen die 

opvoeder en die opvoeding, juis omdat relasie verbinding is. 

Daarom is kommunikasie onlosmaaklik deel van elke relasie wat 

die kind vorm in sy wordingsverloop. Kommunikasie in 

opvoeding het verskeie fasette wat as essensies aangewys kan 

word. Die komponente wat Jacobs (Jacobs & Vrey, 1982:15) 

aandui as belangrik in die vestiging van die ideale opvoe

dingsklimaat is onder andere liefde, kennis, sorg, respek, 

vertroue en eerlikheid. Hulle vorm van die belangrikste 

essensies van kommunikasie. Hierby gevoeg is die wissel-

werking tussen die opvoeder en opvoedeling, wat impliseer dat 

in kommunikasie die opvoedingsaktiwiteit en energie, van een 

na 'n ander heen en weer sal beweeg en nie slegs eenrigting 

verkeer sal bly nie. Kommunikasie omvat verbaal sowel as 
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nie-verbale aspekte, sodat die wording en leer van die kind 

nie slegs op die kognitiewe en konkrete vlak plaasvind nie, 

maar veral die affektiewe insluit (Vrey, 1979:23). 

Kommunikasie het net soos relasievorming •n bipolariteit nl. 

positief/negatief (Vrey, 1979:24). In opvoeding het die 

essensies van kommunikasie (hierbo genoem) die vermoe om 

opvoeding vir die opvoedeling optimaal te laat verloop. 

Jacobs & Vrey (1982:15) se :"Opvoeding is 'n intermenslike 

aktiwiteit". Wanneer opvoeder en opvoedeling mekaar dus 

onder ideale omstandighede ontmoet en in kommunikasie met 

mekaar tree, sal hierdie kommunikasie vanwee •n bepaalde 

houding en affektiewe ingesteldheid, die een affektief nader 

bring aan die antler. Die kommunikasie in die opvoeding

situasie stel die opvoedeling in staat om sy lewensopgaaf 

(tot volwassene te word) deur wording en leer (betrokkenheid, 

betekenisgewing, belewing en selfaktualisering) te voltrek. 

Hy kommunikeer sy basiese behoeftes (Johnson, 1989:141), wat 

hy ervaar in al die dimensies van sy menslike ontplooiing. 

Hierdie dimensies is :-

fisiese dimensie 

emosionele dimensie 

morele dimensie 

sosiale dimensie 

seksuele dimensie 

kognitiewe dimensie 

religieuse dimensie 

omgewings dimensie (Crow & Crow, 1987:3). 
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Die opvoeders kan op aansprake van die kind reageer en in die 

opvoedingsverhoudinge deur middel van die effektiewe kommuni

kasie, nie alleen net optimaal voorsien in die opvoedeling se 

basiese behoeftes nie, maar oak in die totaliteitsbehoeftes. 

Kinderlike leer as 'n openbaringswyse van die psigiese !ewe 

van die kind (in opvoeding), word as totaliteitsgebeure vol

trek, juis omdat die inisiatief enersyds vanuit die kind kom 

en andersyds, vanwee die opvoedende steun wat hy ontvang 

(Sonnekus & Ferreira, 1979:130). Wording en leer voltrek in 

selfaktualisering wat impliseer dat die ek, die self deur die 

ontginning van verskeie identiteite kan vorm tot 'n geYnti

greerde dinamiese selfkonsep (Jacobs & Vrey, 1982:22). 

2.2.4 DIE ROL VAN DIE SELFKONSEP IN VOLWASSEWORDING 

Die kind word gebore as toekomstigheid en is volkome afhank

lik van ouerlike hulp, ondersteuning en versorging. "Al hul 

opvoedende handelinge is gerig op die verwekking van die 

sluimerende en latente ,moontlikhede wat 

is. Die kind wil word wat hy behoort 

met kindwees gegee 

te word. Die beeld 

wat die ouer van volwassenheid aan horn bied, moet op die kind 

se vlak, vir die kind navolgenswaardig voorkom" (Gresse, 

1970:33). Jacobs & vrey (1982:10) bevestig die taak van die 

ouers as primere opvoeders. Hulle voeg by dat die omvang 

van die opvoedingsopgaaf, voortgesette opvoeding deur die 

ouers alleen, onmoontlik maak. Ander opvoeders en opvoed-

kundiges moet noodsaaklikerwys 

sy lewenspad te ondersteun. 

by kom om die kind verder op 

Hierdie verdere opvoeding 

geskied in bepaalde saamleefsituasies en verhoudinge 

(Pretorius, 1979:5), vanaf interpersoonlike saamleef tot 
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interstaatlike saamleef. Die onderskeie verhoudinge 

(relasies) wat die kind met al die opvoedingsinvloede het, is 

veral belangrik by die vorming van die selfkonsep. In die 

wisselwerking tussen die kind en sy persoonlike ervarings- en 

beleweniswereld, ontstaan daar by die kind persepsies van wie 

en wat hy is. Jacobs en Vrey (1982:21) se hierdie reeks 

opvattinge oor en houdings teenoor homself, fundeer die 

selfkonsep van die kind. Sauer (1984:74) beskryf die 

selfkonsep of beeld wat 'n persoon van homself het as die 

kwaliteit van die ervaringe, negatief of positief, en die 

betekenisse wat hierdeur aan die self toegeken word. Hy se 

verder dat : "Die selfkonsep as draer van betekenisse, gevoe

lens en houdings omtrent die self, het •n belangrike motive

rende en rigtinggewende funksie by menslike gedrag" (Sauer 

1984:75). Selfkonsep volgens Vrey (1974:95) stel vir die 

mens 'n konfigurasie van oortuigings voor omtrent homself, 

asook houdinge teenoor homself wat dinamies is en waarvan hy 

bewus is of bewus kan word. Die mens het met homself 'n 

verhouding - hy is in kommunikasie met homself. In hierdie 

kommunikasie wissel die inhoudelike vir die mens tussen 

aanvaarding (positief) en verwerping (negatief). In hierdie 

kommunikasie sal die mens, om tot 'n beeld van homself te kan 

kom, moet differensieer (Vrey, 1979:49) tussen ek en nie-ek 

nie en myne en nie-myne nie. Hierby sal die differensiasie 

ook 'n evaluering plaas op die attribuut van die self. 

Hierdie dif ferensiasie en evaluering ken aan die betrokke 

oorweegde attribuut 'n unieke waarde toe. Uit die onder-

skeie konsepsies as eenheid in geheel, kom die mens tot 

beelde van homself. Die beelde self wissel van diffuus tot 
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helder en duidelik omlyn. Wanneer die mens daarin slaag om 

die beelde duidelik waar te neem en helder omlyn tot 'n 

geYntegreerde eenheidsbeeld te vorm, kan aanvaar word dat die 

persoon redelik suksesvol is in sy volwassewordingsopgaaf wat 

hy deur 'n goedgestruktureerde en dinamiese selfkonsep 

vol trek. 

Jacobs & Vrey (1982:23) beweer dat dit onmoontlik is om 

bepaalde identiteite te vorm sander om dit ook te evalueer, 

omdat die norm voordurend by alle aktiwiteite betrokke is. 

Die waardering van identiteite van die self, laat die indu

vidu toe om 'n konsep van die self te vorm. Die mate van 

inlynstelling van die attribuutidentiteite van die self, sal 

bepaal waar die waarde van die konsep le tussen hoog of laag. 

"Die resultaat van hierdie hoe of lae selfkonsep is uitein

delik handeling" (Jacobs & Vrey, 1982:26), en daaruit kan 

voortvloei dat die selfkonsep bekryf kan word as die 

inisieerder van gedrag (Jacobs & vrey, 1982:26). 

Vrey (1979:179) se dat dit deur die liggaam is wat die mens 

toetree tot die wereld en relasies vorm. Hierdie liggaam is 

nie die faktiese liggaam nie maar wel die 'beleefde' liggaam. 

Die polariteit van die kommunikasie wat die mens het met die 

deurleefde liggaamlikheid in wisselwerking met wereld, as sy 

leefwereld, bepaal die waarde van sy selfbeeld. Wanneer 

hierdie waarde deur die mens omgeskakel word tot gedrag, moet 

in ag geneem word dat die gedrag, die uitkoms, sowel as die 

bekroning is van die essensies in die psigiese lewe van die 

kind (Sonnekus & Ferreira, 1979:71). Betrokkenheid, bele-
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wing en betekenisgewing in en deur selfaktualisering, is van 

wesentlike belang vir sy toekomstige gedraginge, aangesien 

die niveau of vlak van sy gedraginge bepaal gaan word deur sy 

ervaringsbesit. Selfaktualisering van die kind in die 

wereld waarin hy horn bevind, kulmineer vir horn in die konsti

tuering van sy eie leefwereld deur die relasies wat hy gevorm 

het en vorm met die konstituante. Die kind kan die hori

sonne van sy leefwereld uitbrei in die mate waarin hy beteke-

nisvolle relasies vorm. Die relasies is en hoef nie almal 

noodwendig. positief gepolariseer te wees nie. Uitbrei van 

horisonne impliseer vir die kind gedrag as deel van 

selfaktualisering. In teenstelling met die behaviouris

tiese siening van gedrag as reaksie op 'n prikkel (Sonnekus & 

Ferreira, 1979:61), is die huidige fenomenologies-eksisten

siele siening van gedrag dat dit 'n eg menslike verskynsel 

is, wat tot openbaring kom in die onderskeie verhoudinge wat 

die mens tot sy wereld stig. Terblanche (1981:33) se dat 

ten opsigte van die oorsprong van gedrag, is dit die antwoord 

van die mens op 'n situasie in die werklikheid waarin hy 

betrokke is, en om die mens in totaliteit te verstaan, is dit 

nodig om sy gesitueerdheid en gerelasioneerdheid te begryp. 

Menslike gedrag word bepaal deur die essensies wat aangewys 

word uit die lewensopvatlike waardes, norme en beginsels wat 

in 'n bepaalde gemeenskap geldig is (Nel, 1975:xiii) en is 

aanvaarbaar as dit beantwoord aan die behoorlikheidseise en -

norme van die gemeenskap. 
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Menslike gedrag as uitvoerende essensie van die selfkonsep, 

manifesteer op vele wyses. Omdat 

aangeleentheid is, het gedrag dus 

gedrag 'n genormeerde 

ook 'n polariteit, met 

ander woorde, aanvaardend of nie-aanvaardend. 

Die polariteit van gedrag wat manifesteer vanuit die belewing 

van 'n krisis, kan dus ook wissel tussen die negatiewe en 

positiewe pole. Wanneer die kind vanuit 'n krisis negatiewe 

gedrag openbaar, word dit meesal deur die gemeenskap aanvaar 

dat die belewing van 'n krisis vir die kind onhanteerbaar is 

en dat spesialis-opvoeders dan noodsaaklik geword het vir die 

herstel van die wcrdingsverloop. Verskeie studies aangehaal 

deur Kendall Johnson (1989:12-23) dui aan dat krisisse in die 

kind se !ewe hui dikwels in die latere tydperk lei tot 

wanaangepase gedrag. Birchwell (1969) en Bowen (1978, 

aangehaal in Johnson 1989:22) beweer dat die graad van die 

afwykende gedrag versag kan word deur faktore soos gesins -en 

sosiale ondersteuning. 

Die rol van die selfkonsep in die volwassewording van die 

kind sal dus vanselfsprekend •n inherente dee! vorm in die 

manifestering van gedrag vanuit die ervaring van 'n krisis. 

Die selfkonsep as veranderlike in die bepaling van gedrag 

verdien verdere beligting. Vervolgens sal daar aandag gegee 

word aan die struktuur van die selfkonsep. 

2.2.5 DIE STRUKTUUR VAN DIE SELFKONSEP 

Le Roux (1979:159) som die vorming van die selfkonsep soos 

volg op: "My betekening aan myself, my betrokkenheid by 
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myself en my belewing van myself, gee daartoe aanleiding dat 

ek 'n idee van my self vorm. Ek vorm dus 'n konsep of 'n 

konstruk van myself en aan hierdie konsep of konstruk gee ek 

die naam selfkonsep". 

Verskeie ondersoekers word deur Terblanche (1901:77) aange

haal wanneer hy beweer dat die selfkonsep 'n bepaalde struk

tuur het. Hy beweer dat Fitts (aangehaal in Terblanche, 

19B1:7B) in sy navorsing die mees gedetailleerde ontleding 

van die struktuur van die selfkonsep daargestel het. Aan 

die hand van Fitts se selfkonsepskaal het Vrey (1974) 'n 

adolessenteselfkonsepskaal in Afrikaans daargestel en die 

dimensies wat daarin benoem is, gee 'n duidelike beeld van 

die struktuur van die selfkonsep. 

2.2.5.1 DIE DIMENSIES VAN DIE SELFKONSEP 

Die dimensies wat onderskei word in die selfkonsepskaal van 

Vrey is soos volg: 

2.2.5.1.1 

2.2.5.1.2 

2.2.5.1.3 

2.2.5.1.4 

fisieke of liggaamlike self: die self in verhou

ding tot die liggaamlike 

persoonlike of psigiese self: die self in sy eie 

psigiese verhoudinge 

gesinself: die self in gesinsverhoudinge 

sosiale self: die self in sosiale verhoudinge 
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redelike self of waardeself: die self in verhou-

houdinge tot 

waardes 

selfkritiek. 

sedelike norme en godsdienstige 

(Terblanche, 1981:79) 

2.2.5.2 KOMPONENTE VAN DIE SELFKONSEP 

2.2.5.2.1 DIE KOGNITIEWE KOMPONENT 

Horrocks en Jackson (1972:52 aangehaal in Jacobs & Vrey 

1982 :21) se dat houdings wat as georganiseerde opvattings op 

spesifieke objekte of situasies gefokus is, die resultaat is 

van kognitiewe konsepte. Hieruit lei Jacobs & Vrey 

(1982:21) af dat die selfkonsep kognitief gestruktureer is 

omdat dit 'n konsep is. Die mens sal deur betekenisgewing 

(met ander woorde die kognitiewe, intellektuele aspek van 

die self) die kognitiewe komponent van die selfkonsep vorm. 

Navorsers is dit eens dat die kognitiewe komponent nie 

afsonderlik die vorming van die selfkonsep kan hanteer nie. 

Die konatiewe - en affektiewe aspekte (met ander woorde die 

betrokkenheid en belewing respektiewelik) van opvattings en 

houdings is gekonjugeer in die kognitiewe betekenisgewing. 

2.2.5.2.2 DIE AFFEKTIEWE KOMPONENT. 

Burns (1979:54) stel dit dat die affektiewe komponent van 'n 

houding bestaan omdat die kognitiewe komponent 'n responsie 

ontlok wat varieer in intensiteit vanwee die kontekstuele en 

kognitiewe inhoud. Jacobs & vrey (1982:21) se dat aangesien 

die selfkonsep uit houdings en opvattings bestaan, het dit 
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ook 'n affektiewe aard. Die definisie van Horrocks en 

Jackson (1972) in Jacobs & Vrey (1982:21) van selfkonsep is 

soos volg: "A value - based cognitive affective symbo

lization of the organism growing over time through maturation 

and the accretion of experience". Dit is duidelik dat die 

affektiewe komponent mense predisponeer om op 'n spesifieke 

wyse in bepaalde situasies op te tree; met antler woorde die 

selfkonsep stimuleer tot spesifieke gedrag. 

2.2.5.2.3 SELFAANVAARDING, SELFAGTING EN 

HANDELINGSGENEIGDHEID 

Sauer (1984:75) se dat die selfkonsep as draer van beteke-

nisse, gevoelens en houdings omtrent die self, 'n definitiewe 

rigtinggewende en motiverende funksie vervul by menslike 

gedrag. Rogers (aangehaal in Jacobs & Vrey, 1982:30) se in 

die verband dat die pogings van die mens om sy behoeftes in 

sy wereld te bevredig, in ooreenstemming moet wees met die 

konsep van die self. 

Fitts (in Terblanche, 1981:83) beskou identiteit as die mees 

basiese aspek van die selfkonsep - uit evaluering van iden

titeite, vorm die mens 'n konsep van homself. Terblanche 

(1981:83) beweer dat vanuit die vorige stelling, afgelei kan 

word dat identiteit ook die basiese komponent van selfhou

dings vorm. 

Uit Terblanche (1981:84) blyk dit dat meeste ondersoekers wat 

die affektiewe komponent van die selfbeeld (en selfhoudings) 

bespreek, selfagting as beskrywing verkies. Vir Vrey 
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(1974:91) vorm selfaanvaarding 

selfhoudings. Selfaanvaarding 

en se~fagting die nukleus van 

en - agting le op 'n konti-

nuum van subjektiewe betekenisse. Aan die negatiewe pool le 

selfverwerping en 'n lae selfagting en aan die positiewe pool 

'n gunstige selfevaluering en positiewe selfhouding. Selfag

ting is 'n veranderlike komponent (Rosenburg, 1965:30) van 

die selfkonsep. Selfagting by 'n mens kan gedrag en bele

winge tussen die twee eindpunte van die komponent laat 

wissel. 'n Aantal komponente van selfagting met die onder

skeie positiewe- en negatiewe waardes word in Tabel 1 

aangedui: 

TABEL 1 

HOOG 

WAARDE BY KOMPONENTE VAN SELFAGTING 

LAAG 

selfbeheersing 

selfgenoegsaamheid 

self standigheid 

selfbestendigheid 

selfvertroue 

selfversekerdheid 

selfmaksimering 

selfuitbreiding 

selforganisasie 

selftevredenheid 

selfwaardering 

selfliefde (bybels) 

ens. 

selfvervreemding 

selfbeklaging 

selfbeperking 

selfbeskimping 

selfbewustheid (negatief) 

selfkastyding 

selfkwelling 

selfhaat 

selfpyniging 

selfveragting 

selfverkleinering 

selfveroordeling 

selfvernedering 

selfdevaluering, ens. 

(Terblanche, 1981:86-87) 
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Vir Rosenberg (1965:31) is daar 'n besliste verband tussen 

selfaanvaarding en selfagting ook selfhoudings en self

konsep. Positiewe aanvaarding lei na hoe selfagting en 

negatiewe aanvaarding na lae selfagting. Die kwaliteit van 

die selfhoudings bepaal die kwaliteit van die selfkonsep 

(Burns, 1979:57). 

Die subjektiewe evaluering van die identiteite wat 'n persoon 

ontwikkel namate die verskillende fasette van die self ont

plooi, laat die selfkonsep ontstaan (Jacobs & Vrey, 1982:23). 

Die evaluering van die identiteite geskied op 'n waardeskaal 

- hoog na laag/omgekeerd ; na aanleiding van die selfagting. 

Die waarde van die selfkonsep bepaal die handelingsgeneigd-

heid by die persoon. 'n Hoe selfwaarde met 'n hoe self-

konsep sal 'n persoon maklik in staat stel om dinge te 

probeer doen. 

Raath & Jacobs (1990:122) kom tot 'n slot gevolgtrekking ten 

opsigte van die leerling met 'n negatiewe selfkonsep: die 

leerling is nie in staat tot volle selfaktualisering nie. 

Met leerling kan ook verstaan word die kind in opvoeding. 

Die afleiding wat gevorm kan word, indien die volle implika

sies van die verhouding selfkonsep en selfaktualisering 

oorweeg word, is (as beweer word dat selfkonsep die 

inisieerder van gedrag is) dat selfkonsep ook die ·inisi

eerder is van nie-gedrag. Nie-gedrag in die konteks van 

krisiservaring is veral belangrik in die studie en sal 

verderaan volledige aandag kry. 
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2. 2. 6 SELFKONSEP IN SELFAKTUALISERING 

Terblanche (1981:124) se dat die kind die behoefte ervaar om 

self iemand te wees, om sy selfagting te verhoog deur die 

andere se agting uit te lok of om sy eie moontlikhede te 

ontdek. Dit doen hy ongeag of hy 'n negatiewe of positiewe 

selfkonsep het. Volgens Rogers (1979:507) gee die selfkon-

menslike gedrag. 

are adopted by 

sep 'n besondere kwaliteit en rigting aan 

Hy se: "Most of the ways of behaviour which 

the organism are those which are consistent with the concept 

of self". Terblanche (1981:125) dink dat die selfkonsep die 

kind se selfaktualiserende handelinge op so 'n wyse kanali

seer dat gedrag en selfkonsep kongruent is. Dit kom ooreen 

met Le Roux (1979) in Jacobs & vrey (1982) se beskouing van 

die selfkonsep as moderatorveranderlike van gedrag. Die 

selfkonsep as konsep van die stand van die selfsiening en 

selfervaring, is die veranderlike komponent by die mens wat 

die mens se gedrag rig of reguleer, beheer of modereer, sodat 

die mens in sy totaliteit by elke gedraging betrokke is. 

Die kind wat homself hoog ag en dus 'n positiewe selfkonsep 

het, in homself glo, positief oor homself dink en wat die 

identiteit openbaar wat deur nie net homself, rnaar ook andere 

hooggeag en aanvaar word, sal ten spyte van tekortkorninge en 

gebreke, handel volgens sy idee en houding wat hy van hornself 

het (Terblance 1981:124). Hierdie kind kan deur sy posi

tiewe belewing en die geborgenheid wat hy ervaar, deur te 

waag, sy wereld eksploreer en homself van sy opvoeders eman

sipeer en kan slaag in die uitbou van sinvolle relasies in sy 

leefwereld. Dit is deur die relasievorrning wat die kind vir 
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hom 'n leefwereld konstitueer waarin hy sy psigiese ruimte 

beleef en wat vir horn werklikheid vorm ten opsigte van dit 

waarin hy georienteer is (Vrey, 1979:12,22). 

Jacobs & Vrey (1982:30) se dat dit blyk: "dat die wyse waarop 

die persoon dinge beleef, daarby betrokke is en betekenis 

daaraan gee, uiteindelik in die vorming van die selfkonsep 

kristalliseer". 

Die mens met 'n realistiese selfsiening, waarin hy homself 

aanvaar, sal in sy selfaktualisering dit reg kry om sy 

energie en vermoens op omstandighede buite homself te rig 

(Jacobs & Vrey, 1982:13). Selfaktualisering by die mens 

impliseer doelbewuste pogings om die latente moontlikhede van 

die selfheid te realiseer (Vrey, 1979:48). Hierdie pogings 

sal deur die relasies wat die mens gestig het, menslike ge-

drag (selfaktualisering) rig. Relasies met die self (die 

kommunikasie met die self) is bepalers van die selfaktuali-

sering na binne. Relasies 

fasette van die leefwereld, 

met opvoeders en die ander 

sal die selfaktualisering na 

buite bepaal. Die kriteria wat alreeds uitgelig is in die 

Sielkundige Opvoedkunde, sal essensieel die stand van die 

selfaktualisering beoordeel (Jacobs & Vrey, 1982:30). Hulle 

vorm met antler woorde die kwalitatiewe dinamika van die 

selfbeeld soos deur selfaktualisering gereflekteer word. 

2.2.7 DIE INTRAPSIGIESE SELFGESPREK 

Die uitlewing van 'n persoon se lewensopvatting geskied deur 

sy selfkonsep, met antler woorde deur sy relasievorming en 
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wereldorientering (Jacobs & vrey, 1982:38). 'n Suksesvolle 

uitlewing van die lewensopvattings irnpliseer dat die relasies 

met die self (die selfgesprek) die persoon in staat stel om 

die selfaktualisering kwantitatief en kwalitatief optirnaal te 

realiseer. 

Raath & Jacobs (1990:29) se dat die selfgesprek die wyse is 

hornself praat. Hierdie 

ek, geskied op al die 

waarop die persoon met hornself oor 

kornrnunikasie met die self deur die 

vlakke van die lewe en vorrn die wyse waarop die persoon 

hornself evalueer. Evaluering geskied vanuit die norrnatiewe 

van sy leefwereld wat hy vanwee sy in-die-wereld-wees, ook sy 

eie norrnatiewe rnoet rnaak. 

Raath & Jacobs (1990:31) identifiseer in die selfgesprek 'n 

krag wat 'n beweging in die selfkonsep inisieer. Die aard 

van die onderwerp van die selfgesprek sal die krag van die 

beweging laat kristalliseer tussen die positiewe en negatiewe 

pole van die selfbeeld. Hierdie aard word bepaal deur die 

betekenisgewing aan die belewenis van die betrokke leefwereld 

ervaring. Raath & Jacobs (1990:31) korn tot die gevolg

trekking dat: "belewing, betekenisgewing en betrokkenheid 

deur rniddel van die selfgesprek die dinarniek van die self

konsep ten grondslag le". Hierdie essensies is die bepalers 

van rnenslike gedrag en sal wanneer die selfkonsep positief 

is, die kind toelaat om hornself te identifiseer met waardes 

soos eerlikheid, getrouheid, waarheid, vredeliewendheid, 

rninsaarnheid, ensovoorts. Die kind se gedrag sal met hierdie 

waardes korreleer orndat dit vir horn belangrik is om aan die 
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norme en waardes gehoorsaam te wees. (Raath & Jacobs, 

1990:34). (Verdere bespreking 

hoofstuk ses, p 167). 

van die selfgesprek in 

Bogenoemde skrywers stem saam met Rogers (1965) dat, wanneer 

die individu streef om sy behoeftes te bevredig in sy wereld, 

hy dit moet vervul volgens die konsep wat hy van homself het. 

Anderson (in Raath & Jacobs 1990:34) se: "The pattern of 

life of every individual is a living out of his self-image; 

it is his road map for living. This consistency is not 

voluntary or deliberate, but compulsive, and generally is 

outside awareness." 

Selfagting en selfaanvaarding 
1 

as essensies vir 'n adekwate 

self (Vrey 1979:67) is terselfdertyd essensieel vir die 

suksesvolle selfgesprek. Positiewe 

energie in die selfgesprek van die 

verseker inisiering van 

selfaktualisering. 

ef fektiewe 

2.3 DIE PRIMeRE OPVOEDINGSITUASIES 

2.3.1 INLEIDING 

benutting van die 

ge~ntegreerde selfbeeld, 

gedrag vir optima le 

In die vorige afdeling is selfaktualisering bekryf as die 

krag in die selfkonsep wat deur middel van gedrag geaktiveer 

word. 

Selfaktualisering is dus vir die ondersoeker die implemen

tering van die energie in die selfkonsep wat deur middel van 
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gedrag tot optimale volwassewording kom. Aandag is gegee 

aan die dinamiek van die selfkonsep as moderatorveranderlike 

in die ontstaan van gedrag. Daar is bepaal dat die verhou

dinge wat die ek met die self en ander opvoedingsagente stig, 

die aard van die selfgesprek beYnvloed en wel ten opsigte van 

die polariteit van die selfkonsep. Ook is vasgestel dat die 

kind se leefwereld, die Gestalt is van betekenisvolle rela

sies wat hy met sy leefwereld gesluit het en volgens Vrey 

(1979), sluit dit in al die mense, objekte, idees, stelsels, 

kragte, houding, die persoon 

betekenis gegee het. Daar 

self, asook alles waaraan hy 

is besluit dat die kind nie 

alleen volwasse word nie maar deur opvoedingshulp ondersteun 

moet word. 

Ondersoekers soos Pretorius (1972, 1976, 1979), Vrey (1974, 

1979, Botha (1977), Hoffman (1978) Du Plessis (1974), Sonne

kus & Ferreira (1979), Landman (1977) en Pistorius (1976), 

het 'n deeglike uiteensetting van die wordingsverloop van die 

kind gegee. Hierdie essensies en kategoriee word, deur 

ender andere die Fundamentele Pedogogiek, Sosiopedagogiek en 

Ortopedagogiek, deeglik beskryf. 

Hierdie spesifieke ondersoek na krisissituasies by leerlinge 

sal nie ook 'n volledige uiteensetting gee van al die aspekte 

betrokke by opvoeding nie. Wat die betrokke ondersoeker wel 

beoog is om enkele faktore en/of groepe faktore te identif i

seer wat as sindroom daartoe kan lei dat die kind 'n spesi-

fieke krisis ervaar as simptoom. Om daarby uit te kom, word 
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'n kursoriese oorsig gegee van die opvoedingsituasies waarin 

die kind horn mag bevind. 

2.3.2 LEEFWeRELD 

In die mens (kind) se leefwereld staan hy altyd in verhouding 

tot sy medemens. Du Plessis (1974:26) beskryf die leef-

wereld as 'n besondere wyse van in-die-wereld wees. Dit is 

so omdat die mens •n denkende, handelende, belewende, betrok-

kende, betekenisgewende mens in sy wereld is. "Hy kan dit 

beteken, horn daarin inspan, genormeerd leef, dit met mekaar 

waag, dankbaarheid vir geborgenheid beleef, aanspreeklikheid 

aanvaar, sy hoop vestig op die toekoms, sy moontlikhede 

ontwerp, sy bestemming vervul, agting toon vir men.swaardig

heid, homself begryp en verantwoordelikheid dra" 

(Du Plessis 1974:26) 

Uit voorgaande is dit duidelik dat die mens 'n sosiale wese 

is. In sy mede - en samesyn met antler mense word •n leef-

gemeenskap gevorm. Verskeie sulke gemeenskapstrukture as 

samelewingsvorme word deur Du Plessis (1974:51) onderskei: 

1. Gesin 

2. Milieu - speelmaat 

3. Kleuterskool 

4. Skool - en kl as 

5. Jeuggroep 

6. Kerk 

7. Kultuurgroep 

8. Volk 

9. Wereldsamelewing. 
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Wisselwerking in die verhouding selfstandige selfrealisering 

en opvoedingshulp is veral baie belangrik in die primere 

samelewingsvorme: gesin, skool, kerk (Vrey, 1979:17; 

Pistorius, 1976:41). 

Dit is in hierdie primere opvoedingsituasies dat die kind in 

totaliteit deur sy gawes en begrensdhede 'n eie leefwereld 

konstitueer (Vrey 1979:8). Pretorius (1979:96) se: "Die 

belangrike feit mag nie misgekyk word nie dat die opvoeding

situasie byna volledig deur maatskaplike invloede bepaal 

word". Hierdie invloede werk nie altyd positief met die 

lede van die opvoedingsituasies nie en dit is veral die ouers 

as primere opvoeders wat betrek word. Dit moet noodwendig 

afwentel na die kind in die opvoedingsituasie. Al hierdie 

faktore sal die vestiging van die leefwereld noodwendig 

beYnvloed. Faktore wat deur ondersoekers geYdentifiseer is, 

sal verderaan in die studie deeglik bespreek word. 

2.3.2.1 DIE GESIN 

Normaalweg sal die ideale gesin bestaan uit vader, moeder en 

kinders (Rip, 1970:18). Die media !ewer voldoende bewys, 

daagliks, hoe hierdie ideaal verbrysel word. 

Die essensiele f isiese - en psigiese deelname van die ouers 

.in die opvoeding sal ook verderaan bespreek word, veral ten 

opsigte van negatiewe beYnvloeding deur onvolledige fisiese -

en psigiese gesinsfaktore veral vader/moeder faktore 

(hoofstuk drie). 
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Pascaline Coff in Sexual Archtypes (Gupta, 1987:26) beskryf 

die rol van die moeder as die voorsiener van onvoorwaardelike 

liefde. Die vader weer moet toesien dat die kind op die 

regte stadium van die moeder sal wegbeweeg en in die gemeen

skap (as wereld) in beweeg. Albei ouers is dus onmisbaar. 

Landman (1977) het die opvoedingsbedrywighede as strukture 

beskryf. Die ouer as hulp - en steungewende opvoeder staan 

in die eerste opvoedingsituasie (die gesin) in •n besondere 

verhouding tot die kind (in opvoedingsnood) (Du Plessis 

1974:27). Vanwee die moderne samelewingsopgaaf is dit vir 

die ouers nodig om van antler opvoeders gebruik te maak 

(Jacobs &_Vrey 1982:10). Die skool is hoofsaaklik die 

samelewing waarin antler opvoeders bedrywig is. 

2.3.2.2 DIE SKOOL 

Dit is in die skool dat die kind oorgaan vanuit die spontane 

informele leersituasie tuis, na •n formele leeropset. Daar 

is ook •n oorgang van die paties affektiewe of gevoelsma

tige ingesteldheid na die funksionering van die gnosties

kognitiewe (verstandelike)(Du Plessis 1974:199). Hy se dis 

eers op die vlak van gerigte verstandelike inspanning dat die 

klasgemeenskap, as leergemeenskap hul leerwereld (en dus ook 

leefwereld) met toenemende verantwoordelikheid kan beteken 

(Pistorius 1976:121). Die kind as deel van •n groep, is 

deur die bemoeienis van die sekondere opvoeder besig om 

gaandeweg sy wereld te ontwerp, betekenis aan sy ervaring te 

heg en hierdeur sy selfaktualisering te verwerklik (Gresse, 

1970:85). 
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2.3.2.3 DIE KERK 

As addisionele opvoedingsamelewing tot die primere opvoe

dingsituasie word die kerk by hierdie betrokke studie 

ingesluit, omdat die basiese uitgangspunt van die ondersoeker 

die van 'n Christelik-nasionale onderwys en opvoedingsbeleid 

huldig. Die kerkleier en Sondagskoolpersoneel, as sekondere 

opvoedingsagente, word betrek as deelgenote in die relasies 

van die kind, wat aktief deelneem aan sy volwassewording en 

die inhoudelike van die Christelike opvattinge aan die kind 

meet ontsluit (Sonnekus & Ferreira 1979:358). Coff (Gupta, 

1987:29) vat die uiteindelike rol van die kerk saam as 'a 

good spiritual guide': receiving and hosting the 

divine ability to meet and allow oneself to be met with 

diffuse awareness of unity and the wholeness of nature, the 

reading between the lines, listening beyond words having an 

understanding heart, being a channel of participative rather 

than domineering or servile love, assisting the climate for 

selfdisclosure in dialogue of in-depth communication leading 

to contemplative communion and enlightenment". 

2.4 DIE MENS-IN-OPVOEDING 

Die opvoeding is die ontsluiting van die kind as moontlikheid 

in die verhouding opvoeder/opvoedeling in 'n opvoedingsi

tuasie. 

Morgan (1985:9) stel die volgende as basiese regte van die 

kind wanneer hy gebore word: 

'n behoefte om 'gewil' te wees; 

gesond gebore te wees; 
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in 'n gesonde omgewing te bly; 

bevrediging van basiese behoeftes te ontvang; 

intellektuele en emosionele vermoens te ontwikkel en 

daarmee toegelaat te word om strewes te verwesenlik en 

in die gemeenskap aan te pas; 

versorgi,ng en behandeling te ontvang. 

Swanson & Reinert (1979:19) voeg hierby:-

die reg tot behandeling - om verwys te word vir hulp. 

Uitvoering van verpligtinge van die volwassenes in wie se 

sorg die kind horn bevind, geskied deur opvoeding 'n 

pedagogiese opgaaf. 

Die pedagogiese opgaaf · positief gesien, is voltrekking van 

die pedagogiese doelstrukture deur pedagogiese bedrywighede 

in die pedagogiese verhouding- en verloopstrukture (Pretorius 

1976: 19-21). Vanuit die essensies van die verloopstruk

tuur van opvoeding (Pretorius, 1976:20), kan die kind na 

engagement en bemoeienis weer terugkeer na pedagogiese om

gang. Hierin kan die kind die bemoeienis verwerk en vir 

homself sinvol in sy psigiese struktuur integreer. 

In afdelings 2.2.6 en 2.2.7 is onder andere daarop gewys dat 

die kind deur sy selfgesprek tot selfaktualisering kom. Dit 

gebeur soms dat optimale voltrekking van opvoeding nie altyd 

realiseer nie omdat die opvoedeling in sy wordingsgang 

versteur word. 
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Volgens Hoghughi (1980:55) is die elemente in die realiteit 

van die kind se leefwereld wat verantwoordelik is vir die 

versteuring, die volgende: 

die self 

die ouers 

die maatsgroep 

die fisiese omgewing. 

Hierdie indeling stem ooreen met Crow & Crow (1987:3) se 

siening wanneer hulle se dat die drie dimensies, fisies, 

emosioneel en sosiaal, die wisselwerking van die kind met sy 

leefwereld beskryf. 

Selfrealisering van die vermoens van die kind sluit vir Crow 

& Crow (1987:4) die beweging in vanaf ontdekking deur eksplo-

rering tot beheersing en persoonlike 

die eie leefwereld. Die kind is dus 

beheer deur mag binne 

altyd in beweging op 

pad na die ontwikkeling en verkryging van gesag. Versteuring 

in die wordingsgang beYnvloed die vermoens tot selfhandhawing 

- selfbeheersing deur persoonlike gesag. Crow & Crow 

(1987:5) is oortuig dat meeste kinders nie betekenisvolle 

probleme in enige van die dimensies (sien hoofstuk 2 p 25) op 

enige spesifieke tyd ervaar nie. 

slaag meesal daarin om probleme 

Kinders wat probleme ervaar 

te ontgroei of spontaan 

daaroor te kom. Wat egter belangrik is, is om vas te stel 

wat met die kind gebeur wanneer hy wel probleme ervaar. 
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Aspekte van wording in die kind waarmee probleme ervaar kan 

word is:-

Aandag 

onrypheid (soos onvolwassenheid) 

verwagtinge 

moontlikhede 

beperkinge. 

Luran & Rizzo (1983:92) beweer dat ouers nie oormatiglik 

oorsaaklik is in wangedrag by kinders nie. Die algemene 

opvatting was dat ouerlike wanaanpassings/gebreke/tekorte 'n 

oorsaaklike faktor was wanneer probleme by kinders gediagno

seer is. Bell (1968) en Harper (1975) in Luran & Rizzo 

(1983:93) beklemtoon die belangrikheid van wederkerige effek 

van gedrag op die ouers. Hulle se: "Maladaptive behaviour is 

seen as a consequence of inappropriate patterns of response 

and reinforcement, perception and interpretation, which 

develop mutually between parents and children". Hetherington 

& Martin (1972) in Luran & Rizzo (1983:94) se "A steadily 

growing body of research indicates that children are consti

tutionally different in emotionality, sociability, and acti

vity level". 'n Verantwoordelike evaluering van die faktore 

aanwesig in die problematiese opvoedingsituasie van die 

geremde kind, is dus 'n prioriteit bo die toeskrywing van 

blaam aan 6f opvoeder 6f opvoedeling. 

In hierdie ondersoek word die manifestering van afwykende 

gedrag in die problematiese opvoedingsituasie in konteks van 

'n krisissituasie, evalueer. Die volgende afdelings sal 
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hierdie besprekings hanteer. 

2.5 DIE KRISISSITUASIE 

2.5.1 INLEIDING 

Telkens wanneer 'n kind 'n probleem ervaar, se Crow & Crow 

(1987 :11) behoort die opvoeder die moontlikheid te oorweeg 

dat: 

dit te do en het met iets wat in die omgewing aangaan; 

dit iets met die spesifieke situasie te doen het; 

dit iets met die spesifieke omstandighede te doen het; 

dit iets met die spesifieke betrokke persone te do en 

het. 

Dit is selde dat daar inherent fout is met die kind. Om te 

weet of die kind probleme het, is dit die beste om horn te 

vra. Begrip waarom 'n spesifieke kind 'n spesifieke pro

bleem ervaar, verminder nie die behoefte aan ondersteuning en 

hulp nie. Wanneer die aanduidings van 'n krisissituasie 

teenwoordig is, is krisisingryping aangewys. 

Waarskynlik sal baie min, indien enige, kinders aanvanklik 

besef dat hulle 'n krisissituasie binnegaan. Selfs wanneer 

'n kind alreeds voorheen 'n identiese ervaring gehad het, sal 

dit nie vanselfsprekend beteken dat hy die situasie kwalita

tief kan evalueer nie. 
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Hoe die kind in 'n krisissituasie beland, is op p 6, hoofstuk 

1 kortliks beskryf. 'n Vollediger beskrywing van die 

oorsprong, aard en gevolge van 'n krisis word in die volgende 

afdeling gegee. 

2.5.2 KRISISSE 

2.5.2.1 OORSPRONG 

Klein & Lindeman (1961:284 in Sifneos, 1972) verwys na 'n 

krisis as 'n 'hazardous situation' wat ontstaan wanneer daar 

'n skielike verandering 

van homself wat ook sy 

by die individu in sy 'samelewing' 

intree ten opsigte van sy verwagtinge 

relasies met andere affekteer (laat 

Johnson (1989:24) beskryf die krisisse 

verander). Kendall 

as 'critical inci-

dents' en verduidelik dat die insidente (traumatiese erva

ringe) verband hou met: "specific maladaptive behaviour". 

Sifneos (1972:35) s~ dat die presipiterende faktor die angs 

in die individu na vore bring, vanwee die verandering in die 

affektiewe: "a change in painful feelings". Die meganismes 

waarmee die individu tot dusver die homeostase gehandhaaf 

het, raak nou oneffektief. "The need to call on additional 

defense mechanisms became apparent when the anxiety could not 

be properly handled and the awareness of the painful emotions 

became intensified" (Sifneos, 1972:35). 

Vir Smith (1979:16) is krisisse deel van die alledaagse !ewe. 

Vir die meeste mense is die aanwesigheid van 'n krisis nie 

bestaansbedreigend nie. As die persoon egter nie voldoende 

emosionele krag, simpatieke ondersteuning en sosiale inter-
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aksie ervaar nie, se Smith, het hy nie voldoende emosionele 

energie om die volgende krisis te oorbrug nie; dan kan 'n 

krisis lewensbedreigend word. 

Ewing (1978:16) noem die beskouing van Caplan, naamlik dat 'n 

krisis vir die individu 'n tyd is wanneer hy tydelik uit 

balans is ('a state of disequilibruim'). Die persoon ervaar 

'n risikosituasie waaraan hy nie kan ontkom nie en ook nie 

kan oplos deur sy 'gewone• metodes nie. 

Jacobs (1980:4) se: aangesien emosionele probleme 

voortvloei uit 'n teoretiese onvermoe van 'n persoon om met 

sy vermoens en moontlikhede sy daaglikse probleme die hoof te 

hied, (dit) frustrasie (veroorsaak) met die daarmee gepaard

gaande en steeds toenemende emosionele spanning". 

In uitbreiding van Sifneos se siening van die presipiterende 

faktor, beskryf Ewing (1978:47) die 'precipitating event' 

verder en fokus in besonder op die presipiteerder. 

Volgens Hoffman & Remmel (in Ewing, 1978:47) is die presipi-

teerder nie sinoniem met presipiterende 

met 'emotional hazard' of 'hazardous 

presipiterende gebeure (emosionele 

gebeure nie; ook nie 

event' nie. 

risikosituasie) 

Die 

is 

gewoonlik 'n reeks gebeure met die presipiteerder die finale 

lading, wat die emosionele risikosituasie verander na 'n 

krisissituasie. Die presipiteerder is die gedagte of 

gevoelens wat deur die emosionele risikosituasie verwek is. 
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precipitating event, it (the 

precipitant) is distinct from it and more highly repressed. 

It is the pain connected with the earlier unresolved 

conflict ... ". (Hoffman & Remmel in Ewing, 1978:47). 

Steyn (1980:33) het die ontstaan van •n noodsituasie in 

opvoeding beskryf aan die hand van verskeie ondersoekers. 

Hy vat die vernaamste aspekte saam wanneer hy nood beskryf as 

'n toestand by die mens wat gepaard gaan met angs, vrees, 

benoudheid, emosionele opwelling, selfverwyt, minderwaar

digheid, vyandigheid en rigiditeit. Hy se: "Gebrekkige 

insig en gebr.ekkige interpretasies van feite, veroorsaak 

verder nie alleen wanrelasies met die self nie, maar ook met 

andere en met die wereld." Hierdie skaad die mens in sy 

betrokkenheid met andere, maar ook meer ernstiglik sy be

trokkenheid met homself •n noodtoestand ontstaan wat 

gekenmerk word deur eensaamheid. Steyn se dat dit wil voor

kom of die betekenis wat die mens aan 'n situasie gee, 'n 

baie sterk verband het met die ontstaan van •n noodsituasie. 

Betekenisgewing geskied egter nie afsonderlik nie. Die 

betrokkenheid van die mens by sy wereld, bepaal die belewing. 

Die kognitiewe evaluering deur betekenisgewing word gekleur 

deur die affektiewe belewing. 

Steyn (1980:71) dink dat dit die gerelasioneerdheid van die 

kind is met sy gepaardgaande betekenisgewing daaraan wat, na 

aanleiding van •n toenemende mate van onderaktualisering, sy 

gesitueerdheid •n noodgesitueerdheid maak. Hierdie onderak

tualisering as onaangename belewing beskryf Glasser (Steyn 
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1980: 69) soos volg: "But they were labeled as failures, and 

they were behaving the way failures behave". Alhoewel hier

die noodsituasies van Steyn nie noodwendig krisisse impliseer 

nie, is die uiteensetting van die kognitiewe - en affektiewe 

komponente by selfaktualisering, as oorsaaklike komponente 

van emosionele krisis baie duidelik. Samevattend kan ver-

klaar word dat, die oorsprong van 'n krisis in die opvoeding

situasie van 'n individu, waarskynlik gevind kan word by die 

onvermoe van die individu om by verandering in 

effektief affektief I kognitief te reageer. 

in die opvoedingsituasie tref 

onverwags nie. 

2.5.2.2 AARD VAN 'N KRISIS 

die individu 

die situasie, 

Die verandering 

nie noodwendig 

Met 'n beskrywing van die eienskappe en hoedanigheid van 'n 

krisis - as die aard van 'n krisis -is dit belangrik om in 

hierdie studie, krisis as 'n opvoedkundige aangeleentheid te 

beskou. Hierdie onderskeiding is nodig, omdat krisisse op 

waarskynlik elke vlak van bestaan van wereld denkbaar is 

byvoorbeeld die waterpyp wat bars. Krisis by die individu 

sluit die hele persoon in - gevoelens, emosies, gedagtes, 

idees, moontlikhede, beperkinge, persoonlikheid. Dit sluit 

ook die hele situasie van die persoon in - mense, verhou

dinge, dinge, omstandighede, objekte, idees. Die aard van 

die relasies - veral in die kommunikasie - wat die individu 

met sy situasie het, word ook ingesluit. Crow & Crow 

(1987:25) se dat die krisis ontstaan uit die konflik in die 

kommunikasie tussen die individu en sy totale situasie. Dit 

ontstaan in die interaksie tussen individu en situasie. 
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Hulle se (1987:26) die individu is in 'n krisis - die krisis 

is nie in die individu nie. 

Die aard van die krisis in die opvoedkundige betekenis kan 

impliseer dat die wording (die opvoedingsverloop) van die 

individu versteur word. Positiewe pedagogiese verloop van 

die selfaktualisering sal dan staak en die individu horn in 'n 

situasie bevind waar hy tydelik opvoedkundig 'verlam' is, in 

die sin dat hy nie op normale wyse tot aktualisering oor kan 

gaan nie. Sandoval (1985:259) se Caplan beskou 'n krisis 

as: "being a period when the individual is temporarily out of 

balance". Dit is gewoonweg onmoontlik om enigiets konstruk-

tief te doen wanneer mens sy balans verloor. 

Wording as aktiwiteit kan by krisiservaring opgeskort word 

vanwee die aard van krisis. Die wanbalans in die opvoe

dingsituasie dui egter vir Sandoval (1985:259) nie noodwendig 

net 'n negatiewe aard van 'n krisis aan nie. Hy beweer dat: 

"Although there are great risks that may occur to the future 

mental well-being of an individual who passes through a 

crisis, there is also an opportunity for an individual to 

change". 

'n Komprehensiewe beskrywing van die aard van krisisse is 

deur Baldwin (1978) gedoen. 'n Tipologiese indeling word 

hierna gegee: 

1. 'n Beskikkingskrisis. Hier ervaar die persoon 'n kri

sis vanuit 'n gebrek aan kennis of metode van optrede. 
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Die ingryping hier is gewoonlik nie emosioneel nie. 

2. Voorsiene lewensverwagtinge. Hierdie afdeling sluit 

fisiese - sowel as psigiese oorgangsfases in byvoorbeeld 

vordering op skool, fisiese rypwording, ens. 

3. Traumatiese stres. Gewoonlik emosionele krisisse wat 

deur eksterne faktore veroorsaak is 

sender beheer. 

onverwags en 

4. Rypwording I ontwikkelingskrisis - 'n poging om emosio-

5. 

6. 

nele volwassenheid te bereik - gewoonlik 'n intraperso

nale situasie. 

Krisis wat psigopatologie aandui 

predisposisie wat krisis presipiteer. 

psigopatologiese 

Psigiatriese noodgevalle Hier word akute selfmoord-

neiging, ernstlge alkoholmisbruik, oordosis dwelms, 

hallusinogeniese middels en akute psigoses ingesluit. 

(Sandoval, 1985:260). 

Die waarde van 'n beskrywing van die aard van 'n krisis le 

daarin dat korrekte effektiewe hulp aan die individu verskaf 

kan word. Om die afdeling af te sluit word die fases in die 

ontstaan van 'n krisis kortliks beskryf. 

Dixon & Burns (1975) beskryf drie fases: 

1. Die aanvangstadium. Die reaksie is dikwels 'n totale 

2. 

'stolling' by die individu daar is geen optrede 

(affektief, kognitief, konatief). 

Oplossingmeganisme stadium. In hierdie stadium sal die 

individu nuwe of ongewone metodes probeer om die krisis 

op te los. 
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3. Die apatiese stadium. Hiertydens sal die individu 

gedisorganiseerd optree, onttrekking toon en inspanning

loos voorkom. 

(Sandoval, 1985:260) 

Sandoval se van die individu in 'n krisis dat hy moontlik 'n 

kort aandagspan mag he, waarskynlik op die konkrete en ooglo

pende aspekte fikseer, introspektief reageer, na omstanders 

emosioneel uitreik en omdat hy emosioneel homself nie kan 

handhaaf nie, impulsiewe reaktiewe gedrag gebruik en sodoende 

die relasies met andere benadeel. Hy se ook dan dat die 

individu baie dikwels onbewus is dat hy 'n krisis belewe 

(Sandoval, 1985:260). 

Dit sal met verdere bespreking duidelik word dat die aard van 

'n krisis saam met die betrokke stadium van krisiservaring 

wat die individu beleef, baie belangrik is vir die bepaling 

van effektiewe opvoedkundige ingryping in 'n krisissituasie. 

2.6 GEVOLGE VAN KRISISSITUASIES 

Sifneos (1972:41) beskryf die moontlike ontstaan 

krisissituasie soos volg: 

van 'n 

Aanvanklik is die individu in 'n pynlose toestand maar, 

blootgestel aan stres wat 6f vanuit die self 6f van buite 

kom, beweeg hy in 'n pynlike toestand in. 

'n Suksesvolle reaksie kan die gepaardgaande angs verlig of 

elimineer. 
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Wanneer die individu nie daarin slaag om uit die pynlike 

toestand uit te beweeg nie, bly hy kwesbaar. Dit kan wees 

as gevolg van 'n onvermoe om omgewingsfaktore te gebruik of 

'n onvermoe om eie inherente moontlikhede te gebruik. In-

dien dit gebeur, sE! Sifneos: "The patient may develop 

temporary psychiatric symptoms which could eventually 

crystallize into a neurosis. But a neurosis is a halfway 

measure! it is a vulnerable state which may at any time 

be altered for the worse" (Sifneos, 1972:41). 

Die gevolge van 'n krisissituasie is vir die ondersoeker 

belangrik. Crow & Crow (1987:25) dink dat dit 'n prioriteit 

in 'n krisissituasie is om 'n vasstelling van die 'poten

siaal' te maak. Hierdie potensiaal verwys na wat mag of kan 

gebeur. Hulle beveel aan dat na die bepaling van die 

potensiaal van die situasie, daar ook 'n vasstelling van die 

selfhelpmoontlikheid gemaak word. Indien hierdie moontlik

heid swak is, of as die resultaat van die selfhelp nie tot 

voordeel van die individu is nie, is intervensie aangedui. 

Johnson (1989:23) beweer dat krisisse dikwels later lei tot 

wanaanpassing in adolessente. Hoewel hierdie moontlikheid 

baie belangrik is, veral in voorkomende optrede, is die meer 

resente gedraginge na die kritieke ervaringe, 'n prioriteit. 

Johnson (1984:24) noem hier selfmoord, drostery, ernstige 

stokkiesdraai, dwelmmiddelmisbruik of alkoholmisbruik. 

Johnson beskryf twee interessante hipoteses wat betrekking 

het op krisisse en die gevolge van krisisse: 

"Hypothesis 1. There will be significant positive correla-
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tion between childhood critical incidents (C.C.I.) and the 

frequency of maladaptive adolescent behaviour (M.A.B.) as 

measured by self-reports". 

"Hypothesis 2. There will be significant positive correla-

tion between the frequency of negative parental/adult 

responses to children's C C I'S and the frequency of the 

childrens subsequent MA B'S as measured by self-reports." Sy 

navorsing het albei hipoteses bevestig. (Johnson 1989:204). 

Vir die doel van hierdie studie word 'n krisis beskou as 'n 

negatiewe situasie waarin die individu homself op 'n spesi-. 
fieke tydstip bevind en hy nie deur sy eie toedoen, positief 

uit die situasie kan ontsnap nie. Bygaande by die belewenis 

van die krisis kan die individu, addisionele gedraginge 

openbaar wat vanuit die aard, lewensbedreigend kan wees. 

2.7 DIE ROL VAN DIE SELFGESPREK IN DIE ONTSTAAN VAN 'N 

KRIS IS 

2.7.1 INLEIDING 

Die verwerwing van 'n eie identiteit deur 'n individu kan 

alleen deur intermenslike kommunikasie en identifikasie 

voltrek word. Dit word veral deur pedagogiese kommunikasie 

en pedagogiese identifikasie voltrek (Pretorius, 1979:25). 

Kognitiewe en af fektiewe evaluering van die identifikasie met 

die pedagogiese, geskied deur die kommunikasie van die ek 

met die self. Die gesprek wat die individu met homself 

voer, waarmee hy kwalitatief 'n evaluering van die self maak, 
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beYnvloed die realisering van die self. 'n Individu by wie 

die pedagogiese insette nie lei na positiewe eksplorasie en 

emansipasie nie (De Necker, 1984:183), sal nie volledige of 

behoorlike volwassenheid bereik nie. 

Die intrapsigiese gesprek van hierdie persoon sal waarskynlik 

negatiewe eksplorasie en falende emansipasie aandui. Wanneer 

spesifieke probleemsituasies sou opduik in die wordingsgang 

van hierdie individu, kan die onvolwaardigheid van die 

selfgesprek, die presipiterende faktor onsuksesvol verwerk. 

Teleurstellings, frustrasies, konflik met ouers, skolastiese 

mislukking, kan faktore wees wat deur die affektiewe aard van 

'n onvolwaardige selfgesprek, as presipiteerder, 

ontlok. 

2.7.2 DIE SELFGESPREK 

'n krisis 

Die wyse waarop die individu met homself oor homself praat is 

sy selfgesprek (Raath & Jacobs, 1990:29). In die self

gesprek word konsepsies gevorm van die eie identiteit. Vrey 

se (1979:50) die antwoorde op die vraag: Wie is ek? help 

vorm die selfidentiteit. 

Deur die aktiwiteit van die individu se selfgesprek, met vas

stelling van wie en wat hy is, word verskillende identiteite 

bepaal. Vrey (1979:50) se: "Om iemand te wees, veronder

stel om by tipies relevante iets betrokke te wees op so 'n 

wyse dat ek die tipiese in totaliteit beleef". Rollo May (in 

Vrey: 1979:50) beklemtoon die verband tussen handeling en 

identiteit. Handeling impliseer identiteit en omgekeerd. 



-59-

Handeling ontlok ook reaksies van die leefwereld. 

Hierdie reaksies ontlok reaksie van die self deur middel van 

die selfgesprek, want dit is in die reaksies wat die hande-

linge, tewens die totale identiteit, evalueer 

selfevaluering is 'n basiese komponent van 

word. Die 

selfpersepsie 

(Vrey 1979:51). Vrey se dat hierdie selfpersepsies die 

gronde bied vir selfagting en selfagting is vir Coopersmith 

(Vrey 1979:51) die aangeleentheid wat vir meeste mense van 

primere belang is. 

Jacobs & Vrey (1982:34) se: 

identiteit geredelik evalueer 

"Aangesien •n persoon sy 

sodat die selfkonsep vorm 

aanneem, persipieer hy horn voortdurend deur die selfkonsep 

wat wederkerend nuwe betekenis aan die identiteit gee". Die 

veelfasetheid van die self verteenwoordig •n kompleksiteit 

van identiteite wat in totaliteit 'n selfidentiteit voorstel. 

Hierdie veelheid van fasette verbeeld ook die selfbeeld. 

Deur selfgesprek sal die persoon homself probeer leer ken, 

met antler woorde, 'n redelike akkurate kognitiewe en affek

tiewe evaluering van homself voorstel. Hy doen dit deur 

betekenis aan die identiteite 

rolle wat hy in die samelewing 

te gee deur die onderskeie 

vul (Jacobs & Vrey 1982:27). 

Hierdie skrywers beweer dat dit in die rolgedrag is dat die 

persoon aanvaarding of verwerping van 

(Jacobs & Vrey, 1982:34). Wanneer hy 

identiteite wat vir horn belangrik is, 

'n identiteit beleef 

verwerping beleef in 

sal hy dit in sy 

selfgesprek aanspreek. As die persoon in die kategorie val 

wat Bronson (1959:115) beskryf, kan die kritiek persoonlike 
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konflik laat voortspruit. Bronson (Jacobs & Vrey, 1982:34) 

sA: "Identity-diffuse adolescent lacks inner referents 

(standards and criteria for self-evaluation) to which to 

anchor new experiences; he lacks adaptability, resistance and 

overeasy compliance". Die identiteitsdiffuus persoon sal in 

sy selfgesprek dit baie moeilik vind om kritiek te verwerk. 

Die betrokke identiteit sal gevolglik onder die kritiek ly. 

Jacobs & Vrey (1982:34) sA dat dit 'n verlies aan 

selfvertroue kan beteken vanwee 'n verlies aan vertroue in sy 

identiteitshierargie. 

Die diffusie van die identiteite affekteer onmiddellik die 

selfkonsep. Hieruit vloei 'n invloed op die mate van self

aktualisering vanwee 'n moontlike verandering in polariteit. 

Jacobs & Vrey sA dat die persoon wat geen vaste basis of 

vertrekpunt het vir taakverrigting en relasievorming, deur sy 

selfonsekerheid, traag, doelloos en sonder vitaliteit raak. 

Sy aanslag op die lewe is weifelend. (Jacobs & Vrey, 

1982:35). 

Die selfgesprek van die identiteitsdiffuus persoon sal waar

skynlik altyd negatief wees. Die doel van die selfgesprek 

is om selfaktualisering te rig deur die kennis van die self 

in te span om die self te handhaaf. Die diffusie wat 'n 

verlaging van die selfkonsep meebring, veroorsaak dat dit vir 

die persoon baie moeilik is om 'n akkurate beeld van homself 

te behou wat met sy waardesisteem ooreenkom (Jacobs & Vrey, 

1982:45). "So 'n persoon het dus nie 'n duidelike geformu-

leerde identiteit wat hy kan evalueer ten einde 'n selfkonsep 
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te vorm nie" . Hierdie persoon se negatiewe selfgesprek lei 

daartoe dat hy homself al minder en minder ag en gedrag as 

aktiwiteit tot selfaktualisering 

plaasvind. 

al minder en minder 

Die lae selfkonsep beYnvloed die negatiewe belewing van die 

kind en stuur die gedrag verder weg van ef fektiewe selfak-

tualisering. Onrealistiese gebruik van onef fektiewe ver-

dedigingsmeganismes eskaleer die 

dus uiteindelik veroorsaak dat 

negatiewe belewing en kan 

die persoon met die on-

effektiewe selfgesprek selfvernietigende verdedigingsaksies 

instel. 

By die bespreking van faktore wat as presipiterende oorsaak 

of as predisponerende aard, by krisisbelewinge identif iseer 

is, sal meer spesifiek-gerigte bespreking en evaluering van 

die self, die selfgesprek en die selfbeeld, gedoen word. 

2.8 VERDERE VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK. 

Met die volgende hoofstuk word beplan om verskeie aspekte van 

die opvoedingsituasies te bespreek, as presipiterende faktore 

in die onststaan van krisissituasies. Daar sal spesifiek 

aandag gegee word aan die primere opvoedingsituasie. 



HOOFSTUK 3 

OORSAKE VAN KRISISSE IN DIE PRIMeRE OPVOEDINGSITUASIE 

3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die selfgesprek bespreek as ini

sieerder van gedrag tot selfrealisering deur middel van die 

selfkonsep. Hierdie bespreking is verder gevoer sodat 

die rol van die selfgesprek in die ontstaan van 'n krisis ook 

aandag gekry het. 

Daar is besluit om in hierdie hoofstuk lig te werp op enkele 

faktore en situasies in opvoeding en veral die primere opvoe

dingsituasie wat as presipiterende oorsake, bydraes kan lewer 

in die ontstaan van krisisse. Die konglomeraat van predis-

ponerende faktore wat as ontspringing van 'n krisissituasie 

geYdentifiseer word in die wording van die individu, verdien 

ook verdere aandag. 

Hierdie hoofstuk word gewy aan 'n bespreking van veral die 

gesinsfaktore, 'n persoonlike verlies asook molestering en 

depressie, as moontlike faktore in die ontstaan van krisis

situasies in die wordingsgang van die individu. 

3.2 FAKTORE WAT WORDING BEYNVLOED 

Deur die jare is 'n groot hoeveelheid literatuur vrygestel 

wat vanuit die verskillende wetenskaplike dissiplines, die 

wording van die mens, van geboorte tot volwassenheid, be

skryf. Sommige navorsers in die Sielkunde en Opvoedkunde 

beskou die aangebore, oorgeerfde eienskappe by die mens as 

primere bepalers van die uiteindelike wordingsresultaat. 

Ander navorsers beklemtoon die omgewingsfaktore van die 
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betrokke mens as primere bepalers van (suksesvolle) wording. 

In hierdie studie wil die ondersoeker nie 'n uitspraak maak 

oar watter siening en watter aspekte belangrik is nie. Wat 

wel gedoen sal word, is om deur 'n studie te maak van rele

vante navorsingsresultate, 'n gefundeerde weergawe te gee van 

faktore wat in die wordingsverloop van 'n individu, 'n bydrae 

kan maak tot die ontstaan van 'n krisis. 

3.3 AANGEBORE FAKTORE BY WORDING 

Ontwikkeling in die ta al van die Ontwikkelingsielkunde 

beteken: "a progressive series of changes in an orderly, 

coherent pattern" (Hurlock, 1968:5). Sonnekus & Ferreira 

(1979:141) se dat met ontwikkeling bedoel word die indeling 

van die leeftyd van die kind van geboorte tot en met vol

wassenheid in bepaalde lewensfases of -tydperke. Die 

fondament waarop hierdie faseologiese indeling gemaak word, 

is grootliks afkomstig uit die ontwikkeling van die kind as 

biologiese groeiende organisme. Dit is vanuit hierdie 

perspektief dat die aangebore eienskappe beskou word as 

faktore wat die kind in 'n voorafbepaalde posisie plaas, met 

antler woorde die predisponerende faktore. Veral die biolo

giese feitlikhede staan hier duidelik uit as aangebore 

eienskappe, byvoorbeeld kleur van oe en hare, liggaamsbou en 

lengte. Die ontwikkeling van die eienskappe volg volgens 

Hurlock (1968:21) 'n "orderly, predictable pattern of 

growth". 

Die Opvoedkunde vind biologiese rypwording as 'natuurlike 

ontwikkeling' waaraan die kind self, asook opvoeding, geen 
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aandeel het nie, onaanvaarbaar (Sonnekus & Ferreira, 

1979:140) maar die indeling in 

van praktiese waarde. Dit 

fases van ontwikkeling is tog 

vergemaklik die taak van die 

spesialisopvoeder wat spesifieke ingryping beplan. Potgieter 

(in Landman, 1980:259) se "Dit is slegs volgorde wat 

gedetermineerd onveranderlik is Eers suigeling, dan 

kleuter, dan skoolbeginner, dan puber, dan adolessent en dan 

volwassene. Die volgorde 

variasies in elke fase nie. 

is vasgele, maar nie die unieke 

Die mens kan nie kies of hy wil 

word nie, hy moet, maar hy is we! vry om binne grense anders 

te wees". In Opvoedkunde word 'wording' verkies want dit 

omvat baie meer as net ontwikkeling. 

Ten opsigte van die sogenaamde patroon van ontwikkeling se 

Hurlock (1968:16) is daar ses fundamenteel, voorspelbare 

feite naamlik : 

(1) kindertyd is die funderingsfase van !ewe; 

(2) ontwikkeling geskied deur rypwording en leer; 

(3) ontwikkeling volg 'n bepaalde, voorspelbare patroon; 

(4) alle individue is verskillend; 

(5) elke fase van ontwikkeling het kenmerkende, 

karakteristieke eienskappe; 

(6) daar is tradisionele opvattinge oor die individue van 

verskillende ouderdomme. 

Hierdie 'feite' van Hurlock is duidelik waarneembaar veral 

ten opsigte van die aangebore 

Hurlock se van rypwording: "It 

inherent in die individual". 

faktore by die individu. 

is the unfolding of traits 

Vir Gesell is 'Maturation' 
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... "the net sum of the gene effects operating in a self -

limited life cycle" (Hurlock, 1968:18). 

Aangesien die liggaamlike ontwikkeling van die individu van 

geboorte af aaneenlopend geskied, oefen hierdie fisiese 

eienskappe op grond van die biologiese groei en rypwording 'n 

sterk invloed uit op bepaalde psigiese eienskappe (Sonnekus & 

Ferreira, 1979:143). Dit kan beteken dat die individu 

besondere psigiese eienskappe kongurent met fisiese eien-

skappe vertoon. 'n Praktiese illustrasie hiervan is die 

fisies-seksuele eienskappe met ooreenstemmende psigies

seksuele eienskappe, byvoorbeeld geslagsrypheid met buierig

heid. Havighurst (Hurlock, 1968:14) het deur middel van 'n 

fase indeling die 

individu aangedui: 

belangrikste ontwikkelingstake van die 

Geboorte tot vroee kinderstadium 

leer om te loop 

leer om vaste voedsel in te neem 

leer praat 

leer om afvalstowwe behoorlik uit te skei 

leer geslagsverskille en geslagsgedrag aan 

bereiking van fisiologiese stabiliteit 

formulering van eenvoudige sosiale konsepte en fisiese 

werklikhede 

leer om emosioneel met die self, ouers en andere in 

verhouding te tree 

leer om tussen reg en verkeerd te diskrimineer en die 

ontwikkeling van die gewete. 
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Middelkinderjare 

leer fisiese vaardighede benodig vir gewone spele 

daarstelling van gesonde houding teenoor die self as 

wordende 

leer om met maats om te gaan 

aanleer van 'n gepaste geslagsrol 

ontwikkeling van basiese vaardighede in lees, skryf en 

syfers 

ontwikkel konsepte benodig vir die beheersing van die 

daaglikse !ewe 

ontwikkeling van gewete, moraliteit en waardes 

ontwikkeling van houding ten opsigte van sosiale groepe 

en instellings. 

Adolessensie 

aanvaarding van die liggaamlikheid en geslagsrol 

nuwe verhoudinge met maats van albei geslagte 

emosionele onafhanklikheid van ouers en antler volwassenes 

bereiking van sekerheid oor ekonomiese onafhanklikheid 

selektering van voorbereiding vir 'n beroep 

ontwikkeling van vaardighede en konsepte vir maatskaplike 

deelname 

nastrewe en aanleer van sosiaal - aanvaarbare gedrag 

voorbereiding vir 'n huwelik en eie gesinslewe 

ontwikkeling van 'n bewustelike waardestruktuur in 

ooreenstemming met die reele wereldpersepsie. 

Deur die plasing van die aksent op die aangebore eienskappe 

wil die ondersoeker in hierdie afdeling die aandag daarop 

vestig dat in volwassewording (o.a. deur rypwording en leer) 
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die basiese toerusting van die individu van predisponerende 

belang is. Hierdie fisiese- en psigiese toerusting is 

inherent deel van die individu. Die sosiale aspek en die 

kulturele aspek van die primere opvoedingsituasie vorm ook 

onlosmaaklik deel van die basiese toerusting van die individu 

(Vrey, 1979:78). 

Waar die individu nie daarin slaag om die ontwikkelingstake 

wat hiervoor genoem is, te bemeester nie, kan die mislukking 

toe te skryf wees aan probleme in een of meer van die grond

slae van wording. Fisiese onvolwaardigheid kan geremdheid 

of gestremdheid veroorsaak. Psigiese aspekte kan in die

selfde mate remminge of gestremdhede veroorsaak (Jacobs & 

Vrey, 1982:10). Stremmende sosiale en kulturele faktore in 

die primere opvoedingsituasie, kan ook tot dieselfde mate 

wordingstremminge veroorsaak 

Plessis, 1974:152 Pretorius, 

(Labuschagne, 

1979:60 

Gresse, 1970:53 ; Hoffman, 1978:39). 

1987:71; Du 

Botha, 1977:41 ; 

Met die moontlikhede wat met geboorte aan die individu be

skikbaar gestel word, kan toekomstige wording deur opvoe

dingshulp (Vrey, 1979:16) wat hy ontvang optimaal verwesenlik 

word. Hurlock (1968:18) se dat alhoewel die grondslae in 

vroeere jare gele word, verandering kan plaasvind en wel 

plaasvind. Die basiese gegewendheid van die individu 

(predisposisie) kan deur rypwording en leer (presipitasie) 

toenemend ontwikkel waarskynlik omdat die individu eerstens 

hulp en ondersteuning van ouers ontvang. Tweedens kan 'n 

verdere ontwikkeling plaasvind deur die verandering in 
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verhouding met en persepsies van die individu deur 'belang

rike andere' in sy leefwereld. Derdens kan deur sterk 

motivering van die self deur die individu, verdere wording 

(as verandering) ge1nisieer word. 

"As the individual's needs, desires and goals change with 

different ages, different methods are needed to achieve good 

adjustment. The methods may be limited by his physical or 

mental ability or restrictions of the group". (Hurlock, 

1968:33; eie kursivering). Suksesvolle aanpassing wat 

pedagogies gesproke suksesvolle wording is, kom ooreen met 

wat Hurlock opsom as: "Happiness .... is dependent upon 

the adiustment of the individual to the role he plays in 

life" (1968:32). 

Die vier basiese grondslae van wording (Vrey, 1979:71 e.v.) 

impliseer nie dat die individu onvoorwaardelik onveranderlik 

grootmens word nie. Wat die vier basiese 'bestanddele' 

impliseer, is dat die eindresultaat sal afhang van die suk

sesvolle wisselwerking tussen die grondslae. 

Ten slotte, as enige van die vier basiese grondslae as 

ontiese gegewene verandering ondergaan, word die prediposisie 

daarvan aangetas en kan die verandering 'n presipiterende 

moontlikheid vorm in die ontstaan van 'n krisissituasie. 

3.4 PRESIPITERENDE FAKTORE BY WORDING 

Wanneer in hierdie afdeling van presipiterende faktore in 

opvoeding gepraat word, word implisiet bedoel faktore wat 
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wordingsgeremdheid tot gevolg het. In die normale verloop 

van wording kan 'n oneindigheid van presipiterende faktore 

positiewe wording stimuleer. Dit volg egter nie as vanself-

sprekend dat afwesigheid van •n spesifieke faktor tot wor-

dinggsgeremdheid sal lei nie. As die ander faktore wat in 

die opvoedingsituasie aanwesig is, nie daarin slaag om die 

momente van die wordingsverloop behoorlik te realiseer nie, 

dan kan die afwesige faktor wording van die individu nadelig 

beinvloed (Labuschagne, 1987:72). 

Die vier grondslae wat in die vorige afdeling genoem is, stel 

die individu in staat om sy gedyende wereld te verken en leer 

ken (Vrey, 1979:60). Die beginsels van die psigiese wor-

dingvoltrekking, naamlik betekenisgewing, belewing, betrok

kenheid en selfaktualisering stel die individu in staat om 

deur die volgende fases te ontwikkel: 

die gewaarwording van basiese vertroue 

die gewaarwording van outonomie 

die gewaarwording van inisiatief 

die gewaarwording van beheer en bedrewenheid 

die gewaarwording van bewuste eie identiteit 

(Vrey, 1979:59). 

Deur die toenemende mate waarin die individu relasies stig 

met die komponente van sy leefwereld (Vrey 1979:80) en in 

kommunikasie tree met die konstituante, slaag hy daarin om sy 

wording optimaal te laat verloop. Anders gestel kan gese 

word dat die onderskeie wordingsfaktore wat as presipiteerder 

van opvoeding dien, bepaal hoe suksesvol wording in die 
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individu neerslag vind. Fisiese wording (ontwikkeling) vind 

geleidelik plaas en geskied meesal onbewustelik (Labuschagne, 

1987:70). Psigiese vermoens ontwikkel nie alleen deur 

ryping nie maar veral deur doeltreffende interrelasies met 

die leefwereld (Vrey, 1979:73). Sonnekus & Ferreira 

(1979:168) verwys na vier grondgegewens as beginsels in die 

psigiese ontwikkeling van die individu : 

die biologiese moment 

die beginsel van hulpeloosheid 

die begins el van veiligheid 

die begins el van eksplorasie. 

Hulle wys daarop dat geremdhede van een beginsel kan veroor-

saak dat totale psigiese ontwikkeling gerem word. Hurlock 

(1968:28) vestig die aandag op die spesifieke kenmerke van 

ontwikkeling wat by die fases uitgeken kan word: Sogenaamde 

gedragsafwyking by 'n spesifieke stadium kan die gevolg wees 

van 'n wanbalans by die individu "Behaviour problems 

which occur at times of disequilibrium are due to a constel

lation of environmental conditions at those times and to 

biological conditions". 

Probleme ten opsigte van die f isiese - en psigiese aspekte 

kan die relasies wat die kind stig en nog moet stig, nadelig 

be"invloed. Vrey (1979:61) se dat die bestudering van sekere 

ontwikkelingsaspekte die ingewikkeldheid van kinderlike ge-

drag kan aksentueer. 

op gedragsafwykinge. 

Dit kan ook in dieslfde mate lig werp 

Die predisponerende- en presipiterende 

faktore wat deur die self 'verwerk' word deur middel van 

relasies (kommunikasie, onder andere die selfgesprek) en met 
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die self geintegreer word, is mede-bepalend van die 

selfkonsep. 

Sonnekus & Ferreira (1979:171) beweer dat gevoelsontwikkeling 

as psigiese ontwikkeling afgelei kan word uit die reeds 

genoemde vier grondbeginsels. Langeveld toon aan dat die 

gevoelslewe van 'n kind inderdaad gevorm en opgevoed word by 

wyse van doelbewuste opvoeding deur ouers, onderwysers en 

ander volwassenes (Sonnekus & Ferreira, 1979:172). Die af

leiding wat die ondersoeker uit voorgaande wil maak, is 

dat die vier grondslae wat Vrey aandui, nl. die fisiese

psigiese-, sosiale- en maatskaplike grondslae, gesamentlik 

bydra tot die optimale wording van die individu, met ander 

woorde suksesvolle selfrealisering. Die sosiale en maat

skaplike grondslae (sien Hurlock hiervoor) kan as predispone

rende faktore van wording aanvaar word. Wanneer die sosiale 

- en maatskaplike situasies (as ontiese gebeure) nie voldoen 

aan die predisponerende vereistes van opvoeding nie, verander 

hulle grondslag en vorm dan presipiterende faktore in die 

ontstaan van onder andere, krisissituasies in die wording van 

die individu (sien p 68). Wat die ondersoeker hier aandui 

is, byvoorbeeld as die huisgesin as predisponerende faset van 

die opvoedingsituasie •n wesentlike verandering ondergaan, 

oefen die huisgesin nou 'n presipiterende invloed uit op die 

wording van die kind. Die verlies van 'n ouer is die 

belangrikste voorbeeld. 

Volgens Vrey (1979) vorm die relasies wat die individu met 

homself handhaaf, die kern van sy leefwereld en beinvloed dit 
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die kwaliteit en kwantiteit van ander relasies. Die stig 

van relasies deur betrokkenheid, belewing, betekenisgewing en 

selfrealisering moet die individu lei tot uiteindelike vol

wassenheid. Selfrealisering deur 'n positiewe selfkonsep is 

nodig vir 'n stabiele affektiewe !ewe (Labuschagne, 1987:73). 

Logiese wording deur psigiese ontwikkeling lei nie na 

eksplorasie en emansipasie 

geborgenheid beleef nie. 

as die individu nie veiligheid en 

Pretorius (1972:37) se: "Die kind 

bly dan op 'n vitaal-patiese niveau van belewing vassteek en 

sy eksplorasie en emansipasie, en daarmee sy totale psigies

geestelike wording, stagneer". 

Labuschagne onderskei die volgende aspekte van die wordings

lewe van die volwassewordende . 

die affektiewe aspek 

die kognitiewe aspek 

die sosiale aspek 

die normatiewe aspek 

die godsdienstige aspek 

(1987:71-85). 

Verwysing na die onderskeie aspekte geskied later in 'n 

bespreking van opvoedingsituasies waarin die individu horn kan 

bevind waar oorsaaklike faktore vanwee, veral die affektief

kognitiewe aard, •n emosionele krisis kan veroorsaak. Waar 

die individu bogeneomde aspekte van wording positief beheers 

in sy lewe, sal hy 'n spanningsituasie, waar veral die 

emosioneel/affektiewe toenemend figureer, suksesvol kan 

hanteer. Spanningsituasies is dikwels deel van die wor-
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dingsverloop en die ~ waarop die individu aanpas, is meer 

belangrik as die effek van die spanning (Coelho, Hamburg & 

Adams, 1974; Goldfried, 1977; Meichenbaum, 1977; Murphy & 

Moriarty, 1976; Filipp, 1981; Moos, 1976,1977; Kaplan, 1983 

in Bosma & Jackson, 1990:40). Die spanning ontstaan 

gewoonlik uit presipiterende gebeure. Indien die spanning 

tot 'n krisis sou lei, is die presipiteerder die affektiewe 

aspek (Ewing, 1978:47). 

Suksesvolle verloop van die hantering 

sies kan as positiewe ontwikkeling 

van stresvolle situa

ervaar word. Dit kan 

bepaal word deur die vereistes van die situasie, die individu 

se persepsies en kognitiewe/affektiewe verwerking van hierdie 

vereistes, asook die sosiale ondersteuning (Bosma & Jackson, 

1990:40). Hierdie skrywers beskryf tydelike probleemerva

ring of trauma as uitkoms van : 

(1) die hardnekkigheid en deurdringenheid van 'n spannings-

faktor (gebeure); 

(2) die tydelikheid van die gebeure; 

(3) die vermoens van die individu om die stres te hanteer; 

(4) die moontlikhede in die omgewing om op te tree en 

ondersteuning te ontvang; 

(5) die betekening wat aan die ervaring toegeken word. 

Wanneer die individu onsuksesvol is in sy pogings om die 

stresvolle situasie op te 

teerder die individu tot 

los, lei die emosionele presipi

'n krisissituasie waartydens die 

individu dit onmoontlik vind om uit die situasie te 'ont-

snap'. Sifneos (1972:34) se gewoonlik gebeur dit dan dat 
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die presipiteerder die angs vanuit 'n sluimerende toestand 

tot die oppervlak bring. Die situasie, met antler woorde die 

konglomeraat van predisponerende~ en presipiterende faktore, 

wat dan deur die presipiteerder aangetref word, kan 'n 

emosionele krisis inisieer. Sifneos beweer dat dit ook die 

begin van 'n psigotiese toestand kan inlei dit kan die 

laaste strooi wees 

(Sifneos, 1972:34). 

'n soeke om hulp. 

wat die persoon motiveer tot selfmoord 

Dit lei egter gelukkig meer dikwels na 

Om die opvoeder in staat te stel om 

voorkomend op te tree, 

faktore wat as oorsaak 

Die verdere verloop van 

sal die herkenning van moontlike 

van krisisse dien, van waarde wees. 

hierdie hoofstuk word gewy aan 

bespreking van spesifieke situasies en faktore wat as presi

piterende faktore gekategoriseer kan word. 

3.5 ENKELE SITUASIES/FAKTORE WAT KRISISSE KAN 

VEROORSAAK. 

3.5.1 INLEIDING 

Aan die begin van die hoofstuk is genoem dat, onder andere, 

sekere gesinsfaktore, 'n persoonlike verlies, molestering en 

depressie as faktore geYdentif iseer kan word wat moontlike 

oorsake van krisissituasies kan wees. 

In die vorige afdeling is daarop gewys dat sosiale- en 

maatskaplike faktore wat predisponerend van aard is, vanwee 

disfunksie presipiterende gebeure word. Hierdie gebeure lei 

in 'n toenemende mate daartoe dat veral die affektief/kogni-

tiewe wording as presipiteerder, 

genereer. 

'n krisis in die individu 
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en faktore sal in hierdie afdeling 

oogpunt bespreek word veral ten 

opsigte van die rol wat hulle speel in die ontstaan van 'n 

krisis. 

3.5.2 GESINSFAKTORE 

Die samesyn met mense wat vir horn belangrik is, stel die kind 

in staat om op doeltreffende wyse volwasse te word (Vrey, 

1979:78). Die gesin as primere opvoedingsituasie, vorm die 

basiese deel van die sosiale situasie (Labuschagne, 1987:88). 

Verhoudinge wat die kind in die groter sosiale situasie stig, 

is die uitkoms van inter- en intrapersoonlike wisselwerkinge 

in die primere situasie en is direk afhanklik van die lede 

van die situasie (Rip, 1970:18). Die ouers is hier in die 

eerste plek die belangrikste bepalers van moontlike negatiewe 

wordingsaspekte wat kan lei tot kritieke belewinge, be

trokkenheid en betekenisgewing in selfaktualisering (Rip, 

1970:19) omdat die nodige emosionele en materiele ondersteu

ning gewoonlik in •n problematiese primere opvoedingsituasie 

ontbreek. 

3.5.2.1 OUERS 

Die opvoedingsopgaaf van die ouer kan dikwels as 'n predis

ponerende faktor of •n presipiterende faktor, die oorsaak 

wees van 'n krisiservaring by die opvoedeling. Die gebrek 

aan verbondenheid tussen opvoeder en kind is volgens Van 

Niekerk (1985:23) 'n groot oorsaak van opvoedings- en sosia-

liseringsnood. Ontoereikende kommunikasie se Van Niekerk 

(1978:9) is die oorsaak van die ontoereikende voltrekking van 
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die psigiese lewe van die kind. Volgens Oberholzer (Van 

Niekerk, 1985:23) ontstaan daar by 'n kind in 'n problema

tiese opvoedingsituasie met ontoereikende relasies, gevoelens 

van angs, eensaamheid, onveiligheid, hulpeloosheid en onse

kerheid. Die verloop van die opvoedingsdinamiek in die 

gesin vereis dat aan pedagogiese doelstellings beantwoord 

word, deur bedrywighede wat in die pedagogiese verhoudinge 

hul verloop neem. 

In die ideale opvoedingsituasie is albei ouers teenwoordig en 

optimaal betrokke by die opvoedingsverloopstrukture tw :

omgang 

ontmoeting 

engagement 

bemoeienis deur i) ingryping 

ii) instemming 

terugkeer na omgang 

periodieke verlating. 

(Sonnekus & Ferreira, 1979) 

Wanneer die primere opvoedingsituasie van meet af nie 'n 

ideale situasie is nie, bevind die leerling horn in 'n 

gepredisponeerde problematiese opvoedingsituasie. Vass tel-

ling van die aard van hierdie problematiese opvoedingsituasie 

stel die waarde van die prognose in Miller & Klungness 

(1986:28) se stelling "Many researchers have stressed the 

importance of treating the family system as a means of 

changing the conditions which originally influenced the 

development of antisocial behaviour in children". Strydom & 
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Strydom (1981:120) stem hiermee saam asook Burchnell (1964) 

en Bowen (1978) (in Johnson, 1989). In die problematiese 

opvoedingsituasie waar die versteurde ouer-kind verhouding 

die opvoedingsgebeure blokkeer (De Necker, 1984:173) sal die 

kommunikasie tussen ouer en kind verskraal en disfunksioneel 

word. 

Pretorius (1976:24-25) s~ die versteurde kommunikasie ver

oorsaak 'n interpsigiese konflik. Ouer en kind se psigiese 

lewe raak versteurd en psigiese betekenisse soos skuldgevoe

lens, angs, onveiligheid, bedreigdheid, verleentheid en 

ontnugtering, word tot uiting gebring in die versteurde 

uitingslewe,van die kind wat in affektiewe nood verkeer. 

Du Toit (in De Necker, 1984:177) lig ses kenmerke van die 

gesin uit wat in opvoedingsnood verkeer :-

1. Ontoereikende opvoedingsbeinvloeding 

2. Falende sosialisering 

3. Versteurde kommunikasie 

4. Negatiewe wisselwerking tussen gesinsopvoeding en 

samelewing 

5. Ontoereikende sosiaal-maatskaplike orientering 

6. Versteurde identiteitsverwerwing. 

Hoghughi (1980:104-106) verskaf 'n wye verskeidenheid gesin 

-en ouerfaktore wat dien as •n indeling van oorsake van 

probleme by kinders. Omdat geselekteerde faktore later 

bespreek word, word hulle nie hier aangehaal nie. 

problematiese fasette in die gesin bespreek 

(1987: 87-97) die volgende aspekte rakende ouers 

van die 

Labuschagne 

as oor-
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saaklike f aktore by gedragsprobleme by die jeugdige en veral 

die jeugdige selfmoordenaar 

1. gesinsonvolledigheid 

2. affektiewe verwaarlosing 

3. ongeregverdigde rolverwagtinge 

4. die gesinsposisie van die kind 

S. kontakverlies met gesinslede 

6. ouers wat depressief is 

7. ouers met selfmoordneigings. 

Smith (1979:263) beskryf die volgende karakteristieke eien

skappe by die ouer wat probleme veroorsaak in die kind:-. 

1. onvolwassenheid en afhanklikheid 

2. 'n gevoel van persoonlike onmag 

3. probleem om plesier te ervaar 

4. sosiale isolasie 

S. wanopvattinge oor die kind 

6. vrees dat die kind bederf sal word 

7. geloof in die waarde van straf 

8. 'n gebrekkige besef van die kind se behoeftes 

9. 'n onvermoe om krisisse te hanteer. 

Ten opsigte van die ouer van die kind in nood wat veral 

fisies/psigies gemolesteer is, se Dale (1986:202) dat hierdie 

ouer self 'n geskiedenis het van katastrofiese persoonlike 

wordingservarings. Hy is emosioneel 

wisselvallige saamblyverhoudings of 

verskraald, het dikwels 

'n baie vroei;i 'moes 

troue' wat gepaardgaan met •n aggressiewe lewe. Hierdie 
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persoon voel homself vasgevang in 'n nimmereindigende siklus 

van oppervlakkige verhoudinge met 'n gedurige soeke na 

bevrediging van emosionele behoeftes wat nooit realiseer nie. 

Dale se die kinders wat hier gebore word: "are conceived 

carelessly and impulsively and acquire a role as currency in 

parental bids for affection, attention, identity and self

worth (1986:202). 

Wanneer kinders nie die versorgende aandag van 'n moeder vir 

'n geruime tyd ervaar nie, kan hulle by bereiking van puber

teit in 'n toestand van sosiale onttrekking verkeer (Stott, 

1982:30). Hierdie psigiese inkorting wat as verwerping of 

afwysing ervaar word, skakel by die kind om in vyandigheid. 

Stott (1982:47) noem die volgende aspekte van die ouers wat 

die versteurde psigiese wording 

die kind verwerp voel :-

by die kind voortbring, waar 

albei ouers is hard en ongevoelig 

die vader behandel die kind as die swartskaap 

1. 

2. 

3. daar is antagonisme tussen pa en seun vanwee ma se 

gevoel vir seun. 

Morgan (1985:132) se van die ouers, wat verantwoordelik is 

vir versteurde gedrag by kinders, dat hulle 'n lae waardering 

van die self het; hulle kan nie hul eie emosionele behoeftes 

bevredig nie. Sy se ook dat faktore soos swak ekonomiese 

situasies, alkoholmisbruik, verdowingsmiddels en ook psigopa-

tologie, soos persoonlikheidsversteurings en sadistiese 

psigoses, veroorsaak dat die ouer nie sy eie stres kan oplos 

en sy lewe beheer en reguleer nie (Morgan, 1985:133). Dit 
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veroorsaak emosionele verwaarlosing van 

mishandeling. Die bronne wat Morgan 

die kind en dikwels 

aanhaal, som die 

situasie soos volg op : 

die ouer(s) kan nie konsekwente liefde en aanprysing 

verskaf nie , 

daar is 'n ernstige gebrek aan affeksie , 

ook gebrek aan volgehoue versorging , 

voorligting ten opsigte van gedraginge kom kort , 

daar is nie geleentheid vir leer en groei nie 

die kind word nie toegelaat om onafhanklik te word en 

verhoudinge te stig nie / 

sekuriteit word nie verskaf nie en veroorsaak gevoelens 

van onvolwaardighei.d , 

gevoelens van verwerping en koudheid heers J 

die kind ervaar emosionele verwaarlosing. 

Die affektiewe belewing van angstigheid, vyandigheid en 

depressie lei tot impulsiewe, misplaaste, oordrewe en onvol

waardige sosiale aanpassing, met 'n duidelike gebrek aan 

selfversekering, wat verder aanleiding gee tot die stig van 

onverantwoordelike en onbetroubare, 

dinge (Morgan 1985:141). 

spanningsvolle verhou-

Waar die moeder 'n onbetroubare bron van toegeneentheid is en 

die vader self, al is hy beskikbaar, geen aanvaarbare substi

tuut is nie, is daar verdere verswarende gesinsomstandighede 

wat gedrag bepaal (Stott, 1982, 53). Die moeder vernietig 

die selfversekering van die kind deur emosionele onstabili-
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teit, hardvogtigheid, ongevoeligheid 

Hierby is die vader totaal onverskillig. 

en depressiwiteit. 

Beduidende aspekte wat aangedui word as verswarende presipi

terende faktore in die ontstaan van selfmoord-gedagtes, word 

deur Wright (1985:579) soos volg beskryf : " The fact that 

parental anger, parental conflict, parental depression, and 

poor father - child relationships significantly dif ferentia-

ted .......... indicated suicide thoughts ........ suggests 

that these forms of family stress may be particularly 

pernicious". 

Pretorius (1979:131-143) bespreek 'n reeks versteurde op

voedingsverhoudinge en opvoedingsfoute as opvoedingsbelem

merende faktore wat bydra tot die ontstaan van opvoedingspro

bleme en moontlike wordingskrisisse. 

a) Opvoedingsfoute 

verwaarlosing 

verwenning 

verharding 

oorbeskerming 

oorstrengheid 

onstabiliteit 

doodkorrigering 

neurotisering 

b) Verhoudingversteuringe : 

affektiewe verwaarlosing 
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verwerping 

oormatige gevoelsverhouding 

ambivalente gevoelsverhouding 

mededingende broer/suster 

disharmoniese huwelik 

c) Besondere gesinsituasies 

gesinsonvolledigheid 

werkende moeder 

posisie in kinderry. 

Ackerman (1984:24 e.v.) bespreek in 'n studie oor die voor

koms en oorsake van selfmoord by adolessente, bogenoemde 

aspekte veral as inter- en intrapersoonlike faktore. Ook 

Morgan (1985:203) en Haarhoff (1964:120) stel dit duidelik 

dat opvoedingsverhoudinge en kommunikasie, primere aspekte 

uitmaak in 'n bespreking van moontlike opvoedingsbelemmerende 

faktore. 

In die empiriese ondersoek na die opvoedingsbelemmerende 

faktore wat in die sosiopedagogiese kategoriee negatief 

figureer, is dit veral die faktore wat presipiterend inwerk, 

wat aandag behoort te kry. Die faktore wat Pretorius ver

meld, is gewoonlik van predisponerende aard in die primere 

opvoedingsituasie. Die kind word in die situasie in gebore. 

Indien die faktore van aard verander nadat opvoeding 'n 

aanvang geneem het, maak 

'n presipiterende faktor 

hierdie veranderde aard die faktor 

en kan die kognitiewe/affektiewe 
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belewing daarvan die presipiteerder word in die ontstaan van 

'n krisis. 

Die aanwys van foutiewe opvoeding by ouers as presipiterende 

faktore in die ontstaan van •n krisis, kan geskied wanneer 

'n gesinsonvolledigheid onstaan byvoorbeeld : 

dood van 'n ouer/albei 

egskeiding/verlating 

geestesversteuring 

ernstige siekte 

huwelikspanning/konflik 

afwykende gedrag by ouer aanwesig is byvoorbeeld: 

rnisdadigheid 

rnishandeling van kind 

seksuele rnolestering 

alkohol/dwelrns 

hoe ouderdorn. 

Walters (1975:81) se : "The best indicator of future beha

viour is past behaviour". Die herkenning van faktore as 

oorsakende faktor kan toekornstige gedrag help voorspel. 

Identifisering van faktore bevoordeel dan nie alleen diagnose 

van 'n probleern nie rnaar rnaak vasstelling van 'n prognose 

rnoontlik. Dit is baie belangrik by krisishantering. 

3.5.2.2 ANDER GESINSFAKTORE 

Norrnaalweg sal antler faktore wat die prirnere opvoeding

situasie bepaal en wat opvoedingsbelemrnerend kan inwerk, 'n 

nie-pedagogiese gesteldheid he, byvoorbeeld arrnoede, behui-
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singsnood, werkloosheid, misdadige-omgewing, alkohol en 

dwelms (Rip, 1970:55 e.v. ; Pretorius, 1979:129). Bespre

king van hierdie faktore word nie hier uitgebrei nie. Dit 

word hier genoem omdat by die identifisering van 'n krisis, 

dit belangrik is om hierdie faktore in ag te neem veral omdat 

die prognose daardeur bepaal word. Die veeloorsaaklikheid 

van opvoedingsprobleme beklemtoon ook kennisname van hierdie 

ander gesinsfaktore. As voorbeeld kan gese word dat in 'n 

besondere geval, indien die ander gesinsfaktore nie negatief 

is nie, sou 'n spesifieke primere opvoedingsfaktor nie nood

wendig as presipiteerder van 'n krisis na vore getree het 

nie. In kombinasie egter kan die presipiterende affektiwi

teit veroorsaak dat die individu, 'n emosionele krisis beleef 

en is die ander gesinsfaktore imperatief. 

3.5.3 PERSOONLIKE VERLIES 

Dit blyk uit die literatuur dat die ervaring van 'n spesi

fieke verlies, die opvoedeling in wording dikwels in 'n 

emosionele krisis in dompel. Hierdie onderskeie verliese 

openbaar presipiterende eienskappe en in besondere momente, 

sal die ontwikkelende affektiewe versteuring in 'n enkele 

presipiteerder kulmineer, wat dan die krisisgedrag ontketen 

(Jacobs, 1988:110; Ackermann, 1984:196; Morgan, 1985:204; 

Mills, 1987; Bernard, 1978; Allison & Furstenberg, 1989; 

Stern, Northman & van Slyck, 1984; Renfro, 1985). 

3.5.3.1 ONVOLLEDIGE PRIMeRE OPVOEDINGSITUASIE 

Die eerste kategorie waarin persoonlike verlies kan ontstaan 
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is 'n onvolledigheid van die primere opvoedingsituasie. Die 

onvolledigheid kan te wyte wees aan :-

dood van ouer(s) 

egskeiding 

verlating 

langdurige afwesigheid 

(Labuschagne, 1987:88; Hoghughi, 1980:105). 

Basch & Kersch (1986:6) dui aan dat by adolessente, te veel 

stres en 'n onvermoe om 'n situasie die hoof te bied, 'n 

kousale verband het met die etiologie van beserings, siekte 

en dood. Die onvermoe en stres spruit uit die dood van 

ouers (geliefde) en 

(1989:14) beskou 

egskeiding of verlating. 

a) dood in die familie of van 'n vriend 

b) permanente geforseerde skeiding 

c) siekte 

d) besering 

Johnson 

as die ernstigste verliese. 

ervaar deur 

Ander ernstige verliese word 

e) egskeiding 

f) verhuising 

g) verandering van skool 

h) huis verlaat 

i) status verandering. 

3.5.3.1.1 DOOD 

By die dood van 'n ouer sal die invloed wat dit uitoefen op 

die kind afhang van : 
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die verhouding tussen ouer en kind; 

die verhouding tussen die ouer en ander gesinslede; 

die beherende invloed wat die ouer gehad het oor 

verhoudinge in die gesin; 

die invloed wat ander lede uitgeoefen het op die 

verhouding tussen kind en oorlede ouer; 

die invloed wat die kind uitgeoefen het op die 

verhouding tussen ouer en ander familielede 

(Birchnell,1969 in Johnson, 1984:18). 

Die ervaring van 'n verlies laat vir die kind 'n 'critical 

incident' ontstaan (Johnson, 1989:24). Reaksies op die 

ervarings neig die kind na skuldgevoelens (Morgan, 1985:70) 

met gevoelens .van hulpeloosheid en hopeloosheid (De Necker, 

1984:177; Nel, 1981:85; Gelfond, Jensen & Drew, 1982:64) · 

Patros & Shamoo (1989:191) en Nel (1981:87) beweer dat die 

kind wat vanwee 'n kritieke insident 'maladaptive behaviour' 

(Johnson, 1989:24) openbaar en in 'n krisis inbeweeg: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

negatiewe persepsies van homself het; 

negatiewe persepsies van sy wereld het; 

negatiewe persepsies van sy toekoms het; 

positiewe en onrealistiese persepsies van 

het (indien selfmoord beplan word). 

die dood 

Johnson (1989:24) se dat die wanaangepaste gedraginge wat kan 

volg op kritieke insidente en deur die affektiewe geaardheid 

van die presipiteerder geYnisieer word, selfmoord kan wees, 

weglopery en of ernstige stokkiesdraaiery saam met verdo-

wingsmiddels- of alkoholmisbruik. Die verlies van 'n ouer 
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( 1985: 70) enige van die volgende 

regressie na vroeere ontwikkelingstadium; 

ontkenning van die gebeure; 

vyandige reaksies teenoor oorledene; 

vyandige reaksies teenoor andere; 

pogings om te vervang; 

die maniere van die oorledene aan te neem; 

idealisering; 

versteurings in eetgewoontes; 

enurese; 

dissipline probleme; 

slaapversteurings; 

leerprobleme; 

aggressie; 

onttrekking; 

angs; 

paniek. 

Indien selfmoordgedagtes teenwoordig is, wys Morgan (1985: 

207-208) op die volgende waarskuwende reaksies by die kind : 

onttrekking; 

'n verandering in fisiese voorkoms soos onder andere 

groot gewigsverandering; 

fisiese klagtes; 

'n betekenisvolle wisseling in geestestoestand van 

depressie na euforie; 

pre-okkupasie, dagdromery en afsondering; 

'n verslegting in akademiese prestasie ; 



-88-

onvermoe om te konsentreer; 

obsessie met beuselagtighede; 

geen interaksie met portuurgroep; 

huilerigheid of •n verdrietigheid; 

gedurige moegheid. 

By hierdie reaksie voeg Narramore (1960:170-171) probleme met 

geheue, selfkonsep, versteurde kommunikasie asook gevaarlike 

optredes. 

3.5.3.1.2 EGSKEIDING 

Egskeiding as onvolledigheid van die primere opvoedingsi

tuasie veroorsaak ook vir die kind ernstige probleme in sy 

wordingsgang. Opvoeding as begeleiding bestaan uit : 

af fektiewe begeleiding 

kognitiewe begeleiding 

normatiewe begeleiding 

(Sonnekus & Ferreira, 1979;201). 

Egskeiding as persoonlike verlies vir die kind, sal sy 

begeleiding tot selfaktualisering op die paties-affektiewe 

vlak ernstiglik inhibeer. Faktore wat sal toelaat dat die 

kind tog wel stabiliseer in sy affektiewe begeleiding sal 

afhang van: 

die ouderdom en geslag wanneer egskeiding plaasvind; 

die mate van volwassenheid (wording) wat bereik is; 

finansiele situasie van die ouers; 

omstandighede wat gelei het tot die egskeiding; 

die mate van onenigheid voor die egskeiding; 

die aard van die verhouding wat die kind met elke ouer 

het; 
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die kind se eie vermoe om aan te pas en spanning te 

verwerk; 

beskikbaarheid van antler belangrike persone vir 

emosionele ondersteuning; 

die voortdurende konflik van die ouers na die 

egskeiding (Morgan 1985:20). 

Egskeiding is weer eens •n kritieke insident wat wanaange

paste gedraginge by die kind kan uitlok. Kelly & Waller

stein (1975) en Prewitt (1975) in Bernard (1978) het bevind 

dat kinders in die laer standerds •n veel grater probleem 

ervaar met egskeiding. vanwee die mindere mate van kogni-

tiewe ontwikkeling veroorsaak die affektiewe wording, dat die 

jonger kind die verlies deur egskeiding baie swaar beleef. 

Ook Morgan (1985:25) beskryf egskeiding as •n 'major crisis'. 

Allison & Furstenburg (1989:547) ondersteun die bevinding dat 

die ontbinding van •n huwelik swaarder beleef word deur die 

jonger kind en duidelik waarneembaar is in probleem gedrag, 

geaf fekteerde akademiese prestasie en psigologiese ongesteld

heid. Johnson (1985:15) se : "Children under ten are not 

adept at limiting helplessnes or resolving their loss". 

Uit ondervraging van kinders blyk dit dat die onvolledige 

begrip van •n egskeiding veroorsaak dat die kind skuldgevoe

lens ontwikkel. As dit beteken dat die skuld die 'being 

loved' kanselleer, ontwikkel reaksies SOOS bednatmaak, 

enkoprese asook slaap- en eetversteuringe (Morgan, 1985:26). 

Gelfond, Jensen & Drew (1982:105) sien verbystering en 

knieserigheid saam met verhoogde aggressie as tipiese reaksie 

by die jong kind. 
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By die ouer kind waar die kognitiewe ontwikkeling (Piaget in 

Sonnekus & Ferreira, 1979:157) alreeds die wording van die 

kind rig, is daar in die gedrag, veral ernstige afwykende 

gedrag, duidinge op 'n onvermoe om die emosionele toestand 

waarin die kind homself bevind, te akkommodeer in sy psigiese 

struktuur. Die probleem wat die kind ervaar met die assimi

lering van die betrokke ervaringe is dikwels die oorsprong 

van ernstige afwykende gedrag (Wolf, Braukmann & Ramp, 

1987:188). Morgan (1985:26) sien in die gedraginge, die er

varing van skuld en angs. Kognitiewe ervaringe hier gaan om 

verwerking van affektiewe belewing van verdriet, droefheid, 

vrees vir verlating, gevoelens van eensaamheid en beroof 

voe!. Gelfand, Jensen & Drew (1982:106) ervaar dat die kind 

hier meer bekommernisse vertoon, beskaamd is, vrese vertoon 

van verlate/vergete wees, asook intense gevoelens van toor

nigheid. Die kind se skool prestasie verswak ook. Van 

Niekerk (1985:79) se dat 'n disharmoniese huweliksverhouding, 

gevoelens van minderwaardigheid by die kind kan ontketen, 

omdat die kind die skuld vir die disharmonie aan homself 

toeskryf. Een van die manifestasievorme van minderwaardig

heidsgevoelens (aldus van Niekerk; 1985:80) is jeugmisdaad. 

Wolf, Braukmann & Ramp (1987:248) se: "Serious delinquent 

behaviour may often be a part of a significantly disabling 

and durable condition ..... " ook waar die toestand wat 

beskryf word 'n disharmoniese huweliksituasie is of in ek

streme gevalle 'n egskeiding. Bernard (1978:197) is oortuig 

dat vanwee beperkte intellektuele wording, die jong kind nie 

sal baat by kognitief/affektiewe bemoeienis nie. Die intel

lektueel-bepaalbare verskille tussen die dood en egskeiding 



-91-

is dus nie so duidelik assimileerbaar nie. Waar by die ouer 

kind die kognitiewe ontwikkeling wel 'n aanvang geneem het 

sal aspekte soos tyd, seremonie en onomkeerbaarheid van die 

dood in vergelyking met egskeiding die verskille in die 

omgewingsfaktore en die gevolglike emosionele ontwikkeling 

duidelik omlyn. Tzeng & Jacobsen (1988:293) se dat 

Garbarino (1980) en Navarre (1987) bevind dat die boodskappe 

wat deur 'n kind ontvang word, die kritieke kriterium is 

waarvolgens 'n ouerlike aktiwiteit beoordeel word en die 

gevolglike effek wat dit op die kind het. 

Die voorafgaande bespreking van die jonger kind se belewinge 

van egskeiding pas goed aan by die onderskeie f aktore wat 

Morgan (1985:33) aandui ten opsigte van die adolessent se 

verwerking van egskeiding: 

die dinamika van die gesinsverhoudinge voor egskeiding 

veral ten opsigte van die graad van die konflik; 

die aard van die huweliksverbrokkeling; 

die aard van die ouers se verhouding na egskeiding; 

die stand van die adolessent se wording, ten tye van 

die egskeiding; 

persoonlikheidsintegrasie van die adolessent en sy 

vermoens om situasies/stres te hanteer. 

Khan (1987:92) beweer dat aspekte soos ouderdom, ras, sosiale 

klas, tipe verhoudinge en akademiese vlak nie suksesvolle 

aanduiding verskaf van moontlike selfmoord-ingesteldheid nie. 

Wat benodig word is spesifieke aandag aan die adolessent se 

'coping style' ten tye van stressituasies. Khan se dat dit 
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veral ten tye hierdie situasies is wanneer die adolessent 

"sad and/or angry feelings" openbaar en dat hy 

"manifested a limited/reduced capacity to think through 

stressful situations or 

actions". 

evaluate consequences of their 

Reaksies van die adolessent wat met egskeiding tevoorskyn 

tree, kan volgens Morgan (1985:34) onder andere gramskap, 

toorn, vyandigheid, depressie, droefheid, verdriet, skaamte, 

gekrenktheid, fobies, anorexia en slaapversteurings wees. 

Hierby kan leuens, diefstal en seksuele aktiwiteite kom. 

Vir Labuschagne (1987:89) is die gevolge van egskeiding vir 

die jeugdige baie erger en moeiliker om te verwerk as die 

verlies deur die dood. Die negatiewe affektiwiteit wat met 

egskeiding gepaard gaan, vernietig die eenheid van die gesin. 

Die ontwrigting, onvastheid en onsekerheid wat dit vir die 

kind bring, veroorsaaR angs en die ge,voel van depressie. 

Labuschagne beweer dat vanwee teruggetrokkenheid en onttrek

king, veroorsaak die gevolglike sosiale kontakverlies, ge

leentheid vir die jeugdige om aandag op horn te probeer vestig 

(selfmoordpoging) of om te vlug (selfmoord) (1987:90). Ook 

Ackermann (1984:196) stel verlies van ouers, swak ouer-kind 

verhouding en gebrekkige gesinstabiliteit as die mees 

algemene faktore wat voorkom by adolessente wat selfmoord 

beplan, oorweeg of pleeg. 

Kendall Johnson (1989:23) verklaar: "Thus, while adolescent 

crises are frequently situational (for example, loss), they 
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are often compounded by the deleterious effects of acting 

out, which might include substance abuse or other self

destructive behaviour". Die wangedrag sluit in selfmoord, 

stokkiesdraai, weglopery, dwelmgebruik en alkoholmisbruik. 

Tolan (1988:321) beweer dat dit vir die adolessent belangrik 

is om te onderskei tussen 'developmental transitions' en 

'induced transitions'. In die ontwikkelingsteorie (Hurlock) 

sal die oorgang van een fase na •n antler nie noodwendig die

selfde stres vir die adolessent veroorsaak as wat •n eksterne 

faktor 'n verandering by die adolessent se situasie voort

bring. Die aanvangs van puberiteit hoef nie noodwendig dus 

dieselfde stres te bring as wat egskeiding kan nie. Vir 

Tolan is aspekte soos gesinsondersteuning en funksionering 

modererende faktore. Vir Wolf, Braukmann & Ramp (1987:359), 

Stark et al (1989:204) en Block, Block & Keyes (1988:354) 

word die ernstige afwykende gedrag wat as manifestasies 

voortvloei uit egskeidings, vir die adolessent veral deur die 

gesinsondersteuning getemper. Waar egskeiding 'n gesin dus 

vernietig, sal die geinduseerde oorgang in die wordingsgang 

van die adolessent, noodwendig •n kritieke insident wees of 

meer waarskynlik 'n kritieke tydperk waartydens wangedrag 

tevoorskyn kan tree. Dit is gewoonlik tydens hierdie oor

gangsfase dat 'n affektiewe belewing as presipiteerder 'n 

noodsituasie inisieer. Egskeiding word dan as die krisis

situasie geisoleer. 

3.5.3.2 ANDER VERLIESE 

Om hierdie afdeling van persoonlike verliese as moontlike 

oorsaak van krisisse, af te sluit, word enkele minder 
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dramatiese verliese genoem en kortliks bespreek. Dit is 

belangrik om daarop te let dat alhoewel hierdie faktore as 

minder-dramatiese aspekte genoem word, dit vir die mens-in

ervaring dieselfde affektiewe presipiteerder kan inhou as 

enige van die ander sogenaamde ernstige oorsake. 

3.5.3.2.1 STATUS 

Johnson (1989:14) beweer dat as minder-dramatiese oorsaak,kan 

die ervaring van 'n verlies in status 1 byvoorbeeld die aanvang 

van puberteit (Hurlock 1968:359 e.v.; Conger, 1977:254 e.v.)I 

vir die kind in wording 'n krisis inisieer. 

Statusverandering kan egter in die leeftyd van 'n individu 

ervaringe insluit socs ender andere die verandering na vaste 

kosse, toiletbeheer, die koms van 'n nuwe baba, adolessensie, 

aftrede met pensioen, verlies van 'n beroep, oortollig-

heidsverklaring, verskuiwing na 'n ouetehuis, ensovoorts. 

3.5.3.2.2 SEKURITEIT 

Verlies aan sekuriteit as gevolg van: 

verhuising (Donahue & Gullotta, 1983:391), 

verskuiwing na 'n ander skool, 

verskuiwing na 'n ander klasgroep, 

verlies aan skolastiese prestasie, 

verlating van die huis, 

kan ook moontlike faktore wees wat vir die kind traumatiese 

ervaring inisieer wat die emosionele reaksie ontlok waardeur 

'n krisis ontstaan (Johnson, 1989:11). 
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By die adolessent kan die verbrokkeling van 'n verhouding met 

die teenoorgestelde geslag 'n 

veroorsaak (Morgan, 1985:195). 

ernstige emosionele krisis 

Nie alleen kan hierdie 

verlies een van status wees nie, maar kan ook verlies van 

sekuriteit wees en is definitief verlies van •n geliefde. 

Hierdie aspekte van verlies aan status en sekuriteit is veral 

belangrik in hierdie ondersoek omdat, vir 'n besondere kind

in-opvoeding, dit die kritieke insident kan wees wat 'n 

'maladaptive behaviour' inisieer wat selfmoord kan insluit. 

Alhoewel Breed (1972, in Nel, 1981:5) beweer dat alle teoriee 

van selfmoord onvolledig is, aangesien "Each theorist 

sees the part of the elephant he has been trained to see, 

stem hierdie ondersoeker saam met Breed se voorstel:

Lig ons in oor drie basiese dinge - die individu, die situa

sie en sy reaksies op die situasie. Daarom word in hierdie 

afdeling waar ander faktore bespreek word wat krisisse kan 

veroorsaak, veral klem gele op verliese wat as reaksie 

selfmoordgedagtes tot gevolg het. 

3.5.3.2.3 DOOD VAN ANDER MENSE (BEHALWE OUERS) 

By hierdie laaste afdeling word die verlies van •n familielid 

of vriend of enige ander belangrike persoon, as emosionele 

krisis geidentifiseer as die inisieerder van reaktiewe ge

drag. Die betrokke verlies is dan die kritieke insident 

waardeur die emosie wat daaruit ontstaan, die presipiteerder 

vorm van die kritieke gedrag selfmoord 

weglopry 

stokkiesdraai 
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dwelm misbruik 

drank misbruik 

(Johnson, 1989:11). 

Die reaksie op die insident hang hier af van die insident en 

die individu . "The adolescent who commits suicide does so 

after other attempts to achieve balance, such as running away 

or rebelling, have failed" (Morgan 1985:195). Nel se dat 

die betrokke faktore soos die individu se interaksie met sy 

gesin, sosiale faktore, kulturele faktore asook die unieke 

eienskappe van die individu, sal dui op die individu se 

reaksie op die insident. Maar vir Nel is dit veral belang

rik dat ... , the 'perceptual' world of the individual has, 

for the most part' been ignored:' (Nel, 1981:3). Hierdie 

persepsie dui op die onmiddellike oortuiging wat die spesi

fieke individu van 'n betrokke spesifieke 'iets' het. Hier

die 'iets' is die kritieke insident wat lei tot die ervaring 

van 'n krisis. Dit blyk dus dat in hierdie ervaring van 'n 

krisis, die individu waarskynlik deur sy eie uniekheid, die 

situasie uniek ervaar. Daarom sal die presipiterende faktor 

in die spesifieke situasie, waarskynlik vir die individu 

uniek wees. Hierdie moontlikheid bring die ondersoeker by 

die noodsaaklikheid van 'n unieke 

tuasie. Bespreking van hierdie 

'n volgende hoofstuk. 

3.5.4 MOLESTERING 

benadering van die noodsi

noodsaaklikheid geskied in 
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3. 5. 4. 1 INLEIDING 

As deel van die moontlike faktore wat by die individu 'n 

krisis kan veroorsaak, is molestering deesdae daagliks in die 

nuus. Nie alleen het die media hierdie kritieke insidente 

in veral die lewe van die kind, aan die groat klok gehang 

nie, maar waarskynlik vir baie volwassenes die geleentheid 

gegee om die lyke in die kaste uiteindelik aan die openbaar 

bekend te stel. Fisiese molestering was maar altyd die 

tipiese insident wat deur die gemeenskap raakgesien kan word, 

vanwee die letsels. Vandag het die besondere beligting van 

die opvoedingsituasies, dit moontlik gemaak om die opvoede

ling gouer raak te sien,wat emosioneel-, fisies-of/en sek

sueel mishandel of misbruik word. 

3.5.4.2 EMOSIONELE MOLESTERING 

Die National Committee for Prevention of Child Abuse (1983) 

in Amerika het emosionele mishandeling beskryf as 

"excessive, aggressive, or unreasonable parental demands that 

place expectations on a child beyond his or her capabilities" 

(Morgan, 1985:129). 

Verskeie navorsers het bevind dat emosionele mishandeling kan 

plaasvind deur aanhoudende tergery, verkleinering, verbale 

aanvalle op die persoon, asook ... "failures to provide the 

psychological nurturance necessary for a child's psychologi

cal growth and development - no love, no care, no support, no 

guidance" (Morgan, 1985:129). 
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Navorsers het onder andere, die volgende karakteristieke 

eienskappe opgemerk by kinders wat emosioneel mishandel word: 

selfvernietigende gedrag 

apatie, depressie en onttrekking 

akademiese mislukking 

ontwikkelingsvertraging of -agterstande 

hiperaktiwiteit, buierigheid, wangedrag 

psuedovolwassenheid 

gebrek aan vertroue 

rigiede, kompulsiewe en gedisorganiseerde gedrag 

gevoelens van minderwaardigheid en lae selfwaarde 

rolomkering (kind sien om na ouer) 

oormatige f antasering 

angstigheid en hiperwaaksaamheid 

gebrek aan kreatiwiteit 

swak maatsverhouding of oormatige afhanklikheid van 

ma a ts 

gesinsverbondenheid is swak 

geslagsverwarring 

gebrek aan empatie 

oormatige angstigheid en nagvrese 

onbewustheid van gevare en risiko's 

(Garbarino & Garbarino, 1984; Lourie & Stefano, 

1978; Mooney, 1982; Moss & Moss, 1984; Mulford, 

1958; Rohner, 1975; Straker & Johnson, 1981; 

Whiting, 1978 in Morgan, 1985:132). 

Onder punt 3.5.2.1 (P 75) is kortliks aangedui watter effek 

ook hierdie mishandeling op die wordende kind kan he. Dit is 

baie selde dat daar slegs emosionele mishandeling met 'n kind 
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plaasvind (Graziano & Mooney, 1984:206; Morgan, 1985:139). 

Emosionele mishandeling word hier nie verder 

maar in die volgende afdeling onder fisiese 

bespreek nie 

mishandeling 

saamgevat. 

3.5.4.3 FISIESE MOLESTERING 

In gevalle van fisiese molestering is dit nie noodwendig die 

kind wat die aggressie uitlok nie (Graziano & Mooney, 

1984:205). Morgan (1985:139) se dat fisiese mishandeling 

van die kind baie dikwels gepaard gaan met mishandeling van 

'n eggenoot. Dale (1986:202) bevind dat die molesterende 

ouer(s) self uit onstabiele, gedepriveerde situasies kom .... 

"trapped in repetitive cycle ... ". 'n Oorsig van navorsing 

deur Orr & Downes (1985:401) en Adams-Tucker (1985:8) dui aan 

dat die eienskappe en simptome wat by die emosioneel-mishan

delde kind aangetref word, by fisiese molestering reaktief 

uitloop op gedrag wat le op die kontinuum aanpassings-

reaksies ---> psigoses. Die vernaamste simptome onder 

kinders word in die volgende drie groepe ten opsigte van die 

wordingstand aangedui: 

1) Voorskools 

2) Skoolgaande 

3) Adolessente 

slaapprobleme 

nagmerries 

probleme met liggaamsfunksies 

masturbasie 

onttrekking 

skool/huis probleme 

depressiewe gedrag 

selfmoordneigend. 
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Hjorth & Ostrov (1982 in Orr & Downes, 1985) se bevinding dat 

die fisies-gemolesteerde adolessent se selfbeeld baie swakker 

is as die nie-gemolesteerde adolessent, kom ooreen met Orr & 

Downes se eie bevindinge. Dit se hulle is veral opgemerk in 

die gesinsverhoudinge. 

Graziano & Mooney (1984:205) se van die kind, hy is 'n 

totaal-onskuldige slagoffer van die volwassene wat in "an 

inhumane, debased, and thoroughly vicious manner 

teenoor die kind optree. 

Morgan (1985:144) sien die gemolesteerde kind as 6f passief 

6f aggressief. 

veral uitlig is 

Die eienskappe by die passiewe kind wat sy 

'frozen watchfulness' 

'hypervigilance' 

'psuedoadult behaviour' 

Morgan beskryf die aggressiewe kind ten opsigte van sy 

verlaagde aggressiewe drempel 

toornigheid 

geweld 

afleibaarheid 

sosiale onvermoe 

impulsiwiteit 

geslagsnegering 

onvanpaste en destruktiewe optrede. 

Adams-Tucker (1985:10) se dat die ondersteuning van ouers wat 

omgee die negatiewe gedrag (as roep om hulp - Morgan, 1985: 

:145) help oorbrug en die reaktiewe, rigiede en onvolwasse 
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verdedigingsmeganismes by die kind versag. "The messages 

received by a child is the critical criteria in determining 

the effect parental activity has on the child" (Garbarino, 

1980; Navarre, 1987 in Tzeng & Jacobsen, (1988:293). Waar 

fisiese molestering die presipiterende oorsaak van 'n krisis 

vorm, is dit belangrik om die unieke belewing vanuit die kind 

se perspektief te sien. Basch & Kersch (1986:5) se: 

"Adults may not be able to identify with the emotional dis

tress adolescents experience as a result of events adults 

perceive as inconsequential or even trivial". Bo en behalwe 

die herkenning van simptome by die slagoffer, die formulering 

van die situasie 

belewing van die 

en die moontlike reaksies, is die unieke 

stressor (die presipiteerder) by die kind, 

vir die terapeut uiters belangrik. Wanneer eienskappe 

uitgesonder word wat psigiese molestering identifiseer, kan 

fisiese molestering ook hieronder resorteer. Die enigste 

verskil sal wees dat daar fisiese skade aan die kind kan wees 

wat makliker raakgesien kan word. 

3.5.4.4 SEKSUELE MOLESTERING 

Waarskynlik is seksuele molestering die 

kindermishandeling om te verstaan vir 

moeilikste vorm van 

die objektiewe vol-

wassene (buitestaander). Emosionele mishandeling en fisiese 

mishandeling kan nog verklaar word as 'n reaksie op 'n kind 

'wat daarvoor soek'. Subjektiewe eksplorering van die daad 

van mishandeling as 'n siek afwyking by die oortreder geskied 

ook dikwels. Bruce Roscoe (1984:82) se dat meeste volwasse

nes nie daarin kan slaag om die tekens wat 'n kind toon van 

seksuele mishandeling as bewys van die betrokke molestering, 
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te interpreteer nie. Hy se dit is omdat die volwassene nie 

kan verstaan waarom 'n volwassene (gewoonlik die ouer) 'n 

kind sal gebruik vir sy seksuele bevrediging nie. Tekens 

van seksuele molestering is nie altyd duidelik sigbaar nie. 

Die sigbare tekens is onder andere swangerskap, infeksie van 

die geslagsdele, urinere infeksie, geslagsiekte, vaginale 

afskeiding, ongemak in die genitale en anale dele (Roscoe, 

1984:83; Morgan, 1985:156, Gelfand, Jenson & Drew, 1982:110; 

Goodwin, 1981:219; Orr & Downes, 1985:402). 

Ander sagter tekens van seksuele molestering is onder andere: 

vrees/aggressie teenoor volwassenes veral eie ouer(s) 

seksuele selfbewustheid 

seksuele losbandigheid - veral uitspattige gedrag 

onvermoe om verhoudinge te stig veral met maats 

onttrekking en regressiewe gedrag 

gebruik van skool as veilige plek 

nagmerries en slaap probleme 

tekens van vrees om huis toe te gaan of vrees vir 

iemand daar 

eksplisiete gesprekke oor seksuele aktiwiteite. 

"Educators should recognise that children do not fantasize 

the behaviours involved 

1984:83). 

in sexual intercourse" (Roscoe, 

Morgan (1985:159) en Finkelhor (1986:69 e.v.) bespreek die 

effek en gevolge van seksuele molestering. 

veral aanduidinge van hoer risiko's : 

Die volgende is 
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dogters het hoer risiko as seuns 

pre-adolessente bo jonger/ouer kinders 

dogters met min vriende veral in jonger kind stadium 

veral dogters wat sonder eie vader grootgeword het 

waar moeders buite die huis werk 

waar moeders siek of ongeskik is 

konflik tussen ouers 

swak verhouding tussen kind en een ouer 

stiefvaders. 

Morgan se dat omtrent al die dogters dink dat stilbly die 

enigste manier is om die situasie te hanteer (1985:159). 

Die ef fek en gevolg van 

1986:144 e.v.) is vir die 

ervaring: 

onmiddellike ef fek 

die korttermyn 

die langtermyn. 

seksuele molestering 

slagoffer op drie 

(Finkelhor 

vlakke 'n 

By die onmiddellike is die emosionele ervaring verantwoor

delik vir skuldgevoelens angs, vrees, depressie, hulpeloos

heid en hopeloosheid (Morgan 1985:162). Van die gevolge 

word geinternaliseer en antler bly eksterne gevolge onder 

andere : 

eet- en slaapversteurings 

vrees en fobies 

depressie 

gevoelens van skaamte en humeur. 

Eksterne gevolge op korttermyn kan aggressie wees, antisosi

ale optredes, stokkiesdraai, weglopery, onbeheerde optredes, 
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swak skool-prestasie, dwelmmisbruik, drankmisbruik, self-

moordneigings en -pogings (Finkelhor, 1986:157-162). Die 

Tufts (1984 in Finkelhor 1986:150) het bevind dat navorsers 

nie bewys kan vind dat seksueelgemolesteerdes 'n laer self

siening as die normale populasie het nie. 

Oor die lang termyn het Finkelhor rapporteer dat depressie 

die mees algemene simptoom is by volwassenes wat as kinders 

gemolesteer was (1986:152). Fisiese steurnisse en dissosia

sies soos die aanwesigheid van angstoestande en eetversteu

rings is ook oor die langtermyn aangemeld. (1986: 154). Ten 

opsigte van die selfwaarde het Finkelhor (1986:156) gevind 

dat by vrouens met 'n lae selfwaarde hulle vierkeer meer 

moontlik as kind seksueel gemolesteer was as die normale 

verpreiding. Gevolge hiervan is dat hierdie vrouens: 

probleme ondervind met verhoudings ten opsigte van 

albei geslagte; 

konflikte ervaar met ouers; 

ongemak ondervind om met eie kinders om te gaan; 

aggressiewe gevoelens het teenoor hul moeders (79%); 

(de Young, 1982) aggressiewe gevoelens het teenoor die 

verkragter (52%) (de Young, 1982 in Finkelhor, 

1986:157) (Meiselman, 1978 en Herman, 1981 bevestig 

hierdie bevindinge van de Young); 

reaksies van vrees en vyandigheid het asook 'n gevoel 

van verraad; 

probleme ervaar met ouerskap. 
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So te s~ al die studies dui op latere seksuele probleme veral 

by bloedskande. Drank- en dwelmmisbruik is ook probleme op 

langtermyn asook die onvermoe om op sosiale vlak in te skakel 

(Finkelhor, 1986:162). 

Walker,Bonner & Kaufman (1988:114) dui vier komponente by 

seksuele molestering aan wat hulle identifiseer as 'trauma-

genie factors'. Hierdie faktore beYnvloed die verloop van 

die kind wat seksueel gemolesteer is. 

traumatiese seksualisering 

verraad 

magteloosheid 

brandmerking. 

Hierdie faktore is: 

Die traumatiese seksualiseing veroorsaak onvanpaste seksuele 

ontwikkeling wat die kind skade berokken. 

Verraad beteken 'n verlies aan 'n gevoel van sekuriteit en 

vertroue. 

loosheid. 

Magteloosheid reflekteer 

Brandmerking bring al 

angs, vrees en hulpe

die negatiewe konnotasies 

na vore. 

Dit is uit voorgaande duidelik dat enige van hierdie vier 

faktore by die gemolesteerde kind, enige tyd weer kan dien as 

presipiterende faktor wat met behulp van die presipiteerder 

(die affektiewe belewing) •n krisis kan ontketen. 

3.5.5 DEPRESS IE 

Die laaste faktor 

word as moontlike 

wat hier 

oorsaak 

behandel 

van 'n 

word, wat verbesonder 

krisis, is depressie. 
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Verskeie navorsers bevestig wat Nieminen & Matson (1989:187) 

in hul ondersoek onder die kollig plaas: "Pupils who report 

additional on depression need extra clinical intervention 

beyond their conduct problems. depressive problems are 

a potentially serious correlate of conduct disorder. 

indication of depressive symptoms also indicate high levels 

of problems in other areas". Roscoe (1984); Marriage et al 

(1986); Fox & Houston (1983) Nieminen & Matson (1989) Goodwin 

(1981); Wolf, Braukman & Ramp (1987); Stark et al (1989); 

Basch & Kersch (1986); Khan (1987); Morgan (1985); Gelfand, 

Jensen & Drew (1982) en Finkelhor (1986). 

Marriage et al (1986:689) sien in die verhoudinge tussen 

gedragsversteuring en depressie, die ontstaan van 'n affek

tiewe versteuring en dat die samelopend kan wees. 

'n Kort uiteensetting van depressie (Morgan 1985:187 ev) 

sluit in analitiese depressie, reaktiewe 

reaktiewe depressie, kroniese reaktiewe 

keerde depressie. 

depressie, akute 

depressie en gemas-

By al die verskillende tipes molestering kan, die ontstaan 

van veral reaktiewe depressie, daaraan toegeskryf word en kan 

dit veral lei tot selfmoord. Die affektiewe belewing van 

angs is die presipiteerder wat die krisis aksentueer. 

Fox & Houston (1983:862) vind dat dit waardevol is om te 

onderskei by kinders tussen kognitiewe angs en somatiese 

angs, waar kognitiewe angs verband hou met taakverrigting. 
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"A better understanding of the emotional and cognitive 

responses of each suicidal adolescent is more helpful in 

planning a suicidal prevention programme" (Khan, 1987:92). 

Vir Morgan (1985:191) loop depressie deur vier stadia. By 

die eerste stadium, fantasie, sal die kind deur drome en 

speletjies en moontlik ander indirekte uitlaatwyses oor 

verkeie temas fantaseer: 

mishandeling 

dwarsboming 

weerwraak 

kritiek 

verlies of verlatenheid 

selfbesering 

selfmoord 

dood. 

Die tweede stadium, verbale ekspressie, sal die verbale 

kommunikasie van spesifieke gevoelens soos hopeloosheid, 

hulpeloosheid en skuld insluit. Die persoon sal ook 

neerhalende opmerking oor homself maak, hoe onaantreklik, 

onnosel, dom en onbelangrik hy is. Daardie stelling maak 

dat hy nie waardevol is nie en onbemind is. 

preokkupasie met selfmoord. 

Daar is 'n 

Die derde stadium, die stemmingst.adium, dui psigomotoriese 

vertraging aan - huilerigheid en droefheid. 
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Die laaste stadium, gedrag, lui aspekte in soos te min/veel 

slaap, te min/veel eet asook gemaskeerde tekens van gedrags

verandering soos skoolprestasie, hiperaktiwiteit, aggressie, 

pligsversium. Psigof isiologiese simptome soos onder andere 

asma en maagswere kan ook tevoorskyn tree. Morgan (1985 

:193) se dat die onderlinge verskille wat merkbaar is in die 

stadia is te wyte aan die betrokke ontwikkelings - (wordings) 

ouderdom. Omstandighede en motivering is belangrik maar 

daar is 'n onderlinge aaneenlopende psigose aanwesig. Pre

sipiterende faktore is onder andere : 

argument met ouers 

ouerkonflik oor vriend/vriendin of gade 

ekstreme verleentheid oor skoolmislukking 

verlore selfwaarde 

verlies van belangrike andere. 

Patros & Sharnoo (1989:89) se: "signs of depression may 

fit all students at one time or another, but it is the change 

in behavior and the duration of that behavior that is 

important". Hulle tekens sluit onder andere in : 

gebrek aan belangstelling 

verandering in aptyt 

verandering in slaappatroon 

energieverlies 

misplaaste aanvaarding van blaam 

negatiewe gevoelens oor eiewaarde 

gevoelens van droefheid, hopeloosheid en bekommernis 

onvermoe om te konsentreer en aandag te skenk 

morbiede gedagtes. 
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Verdere tekens van gemaskeerde depressie is 

aggressiewe- of negatiewe gedrag 

verhoogde opstokery 

verhoogde psigosomatiese klagtes 

verlaging van akademiese prestasie 

swak konsentrasie en gebrek aan aandagskenk. 

Die aanwesigheid van depressie is belangrik waar antler 

presipiterende faktore depressie uitlig as ook 'n presipi-

terende faktor. Waar depressie in die situasie 'n predis-

ponerende waarde vertoon, met antler woorde die individu het 

die depressiewe persoonlikheid van vroeere wordingstadium al 

vertoon, sal die verhouding depressie/afwykende gedrag 

waarskynlik baie moeilik geidentifiseer word. Die afleiding 

is hier dus dat depressie as presipiterende faktor waarskyn

liker tot krisisgedrag sal, lei as wanneer dit 'n predispone

rende waarde vertoon. 

Dit wil voorkom dat wanneer depressie aanwesig is in 'n 

krisissituasie, dit nie noodwendig die presipiteerder van die 

krisis is nie. Die faktor wat die depressie aanwakker of 

aksentueer (die affektiewe belewing) is meer waarskynlik die 

presipiteerder. Hierdie kognitief/affektiewe presipiteerder 

word in hoofstuk vyf verder bespreek. 

3.5.6 ALKOHOL- EN DWELMMISBRUIK 

Die misbruik van alkolhol en/of dwelms as reaksies op die 

sublimering van 'n krisissituasie, word hier kortliks genoem. 

Die antler reaksies soos stokkiesdraai en weglopery is ge

woonlik gou deur ouers en antler volwassenes opgemerk. 
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Wanneer verskuilde gedrag soos selfmoord gedagtes en be

planning asook dwelm en drankmisbruik deur die individu 

gebruik word, is dit nie altyd so vinnig merkbaar vir die 

subjektiewe omstanders van die spesifieke individu nie. 

Tekens van 'maladaptive behavior' (Johnson, 1984:24) soos 

selfmoord en depressie, is alreeds beskryf. Herkenning van 

die individu wat dwelms en drank misbruik, kan die ouers en 

belangrike andere help om horn gou te identifiseer en hulp 

aan te vra. 

Dykeman (1979:252) bespreek die gedrag van tieners wat veral 

alkohol misbruik en dui die volgende gedrag aan wat as 

aanwysers kan dien: 

verlaging in skolastiese prestasie 

verswakking in geskrewe taalgebruik 

verkorte aandagspan 

afwesighede en slordige voorkoms 

onvermoe om frustrasies te hanteer 

gereelde verandering van maats 

geirriteerdheid met gesinslede/vriende 

agterdogtig teenoor onderwysers/vriende 

rebelsheid 

giggel baie -lighoofdigheid 

min uithouvermoe 

leuens 

impulsiewe gedrag 

besoek dokter/siekeboeg gereeld 

promiskuiteit. 
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Wanneer dwelms betrokke is, kan die behoefte aan geld gou na 

vore tree. Alkohol is makliker by die kind se huis en 

vriende beskikbaar. 

wat hier tevoorskyn 

alkoholgebruik. 

Dwelms moet aangekoop word. Simptome 

tree, toon ooreenkoms met die van 

Ernstige geYrriteerdheid, gebrek aan eetlus, onreelmatige 

slaappatroon, sosiale onttrekking, verlies van klere en 

eiendom, is van die wat addisioneel aangewys word. Onder

soeke na die gebruik van dwelms, veral by die adolessent, met 

veral klem op verhouding met maats, ouers, omgewing en al

gemene gedragsafwyking (Huberty & Malinguest, 1978; Huba, 

Wingard & Bentler, 1979; in Johnson et al, 1984) dui daarop 

dat interaksie met andere, veral adolessente, die individu 

bewus maak van gebruik deur ouers, van alokohol en dwelms. 

Die gebruik deur ouers van alkohol en dagga, het •n omgekeer

de verhouding by die kind. 

Oetting & Beauvais (1988:15) raak •n baie belangrike aspek 

aan wanneer hulle se: " ... an hour with a counsellor will 

have little effect in countering 25 to 30 hours spent with 

drug- using friends". Stark et al (1989:204) beklemtoon dat 

dit belangrik is dat die aksent op die stresfaktor deur die 

adolessent self geplaas word. 

Herkenning van die misbruik van drank en dwelms moet dus 

veral vir die terapeut, nie daartoe lei dat hy hierdie ge

dragsprobleme probeer verander nie. As simptome van 'n 

krisissituasie kan die krisis baie maklik misgekyk word. 
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3.6 SAMEVATTING 

Enkele ernstige oorsake van krisissituasies is in hierdie 

hoofstuk uitgelig en kortliks bespreek. Die herkenning van 

die simptome van hierdie oorsake is ook waar moontlik aan

gedui. Dit is egter nie moontlik om resepmatig elke of 

enige krisis te voorspel nie. Dit het duidelik geword dat 

die gevolge en die moontlike hanteringswyses van die indivi

du, elkeen nou~eurig deur die terapeut oorweeg moet word 

wanneer daar sprake is dat die individu, die krisis nie sal 

kan hanteer nie. Tydige diagnose sal die prognose duide

liker uitlig. Wanneer die prognose vir die terapeut en 

klient duideliker omlyn kan word, sal die hantering van die 

verdere verloop van enige bemoeienis ook duidelik omlyn moet 

wees. Die toepassing van die mees effektiewe bemoeienis is 

dus van primere belang. 

Om spesifieke bemoeienis te beplan, word in die volgende 

hoofstuk aandag geskenk aan enkele terapie-moontlikhede. 

Met inagneming van toepaslike beginsels, sal daar dan 'n 

spesifieke program ontwerp word, wat gestalte sal kry in 

hoofstuk vyf. 



HOOFSTUK 4 

TERAPIEe TEN OPSIGTE VAN KRISISINGRYPING 

4 .1 INLEIDING 

Kritieke insidente in die !ewe van 'n individu kan soms tot 

'n krisis lei wat lewensbedreigend word. (individu in 

hierdie ondersoek beteken die kind in opvoeding). Ver lies 

van 'n belangrike persoon deur dood of egskeiding, verlies 

aan status, verhuising, fisiese-, psigiese- of seksuele 

molestering en\of depressie, is onder andere alma! moontlik

hede van kritieke insidente wat die individu kan beleef. 

Wanneer die aanpassingswyses wat deur die individu gewoonlik 

gebruik word, in 'n krisis nie suksesvol verligting bring in 

die belewing van die kritieke insident nie, kan die wanaange

paste uitdrukking van gedrag uitkristalliseer in onder andere 

selfmoord, drostery, ernstige 

en/of alkohol misbruik. 

stokkiesdraai, dwelmmisbuik 

Die normale terapeutiese ingryping in die noodbelewing van 'n 

individu, is gewoonlik daarop gerig om 'n verandering van 

opvattings of oortuigings (Brammer & Shostrom, 1968:273) te

weeg te bring. Pretorius (1972:40) stel dit dat terapie 

gaan "om steun aan die kind tot herbelewing as herbetekening" 

waar daar in die kind se eie gesitueerdheid nuwe, gunstige 

betekenisse aan die belewing toegeken word. 

In die krisissituasie beteken krisisingryping die onmiddel

like betrokke raak van die terapeut met die individu. 

Sifneos (1972:60) se dat die doe! met krisisingryping is: 

"specifically aimed at helping an individual overcome his 
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emotional crisis in order to avoid the further development 

of neurotic difficulties". 

Dit spreek vanself dat waar daar sprake van opvoedkundige 

ingryping in 'n krisissituasie is, hierdie ingryping ook ten 

doel sal he, die vermyding van die ontwikkeling van verdere 

neurotiese gedragswyses (Jacobs, 1980:5) 

Om die terapeut in staat te stel om ondersoeke te onderneem 

na die opvoedkundige ingryping in krisissituasies, is dit 

nodig om na enkele vorme van terapiee te kyk wat in die 

ondersoeke gebruikswaarde mag he. Die daarstelling van 'n 

model waarmee spesifieke krisisse in die opvoedingsituasie 

hanteer kan word, sal noodwendig moet voldoen aan die ver

eistes wat gestel word aan terapie in die algemeen, maar ook 

aan terapie as krisisingryping. 

'n Bespreking van 'n aantal terapievorme word verderaan in 

hierdie hoofstuk aangebied. Daar word eers kortliks aandag 

gegee aan die verband tussen die selfkonsep en krisisgedrag, 

aangesien die selfkonsep 

menslike gedrag is. 

die modereerder en voorspeller van 

Met die selfkonsep as pedagogiese 

kriterium, kan die opvoedingshandelinge van die opvoeders, 

asook die wordingstand van die volwassewordende, geevalueer 

word en deur die empiriese ondersoeke en diagnostisering 

volgens spesifieke teoriee, kan terapie bepaal word. Die 

terapie kan moontlik uitkristalliseer uit die vorme wat 

bespreek gaan word. 
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4 .2 DIE SELFKONSEP EN KRISISGEDRAG 

Jacobs se <lat die individu met probleme 'n lae selfkonsep 

het. "Hy het horn toegespin in 'n kokon van onegte beteke-

nisse wat deur psigoterapie ontrafel moet word. Hierdie 

kokon verberg die eie identiteit en omdat <lit vaag, onseker, 

diffuus is, is die selfkonsep ook vaal, onbeslis en laag" 

(Jacobs & Vrey, 1982:49). 

Op die vraag wat veroorsaak probleme en dan spesifiek krisis

gedrag?, kan daar nie 'n kort eenvoudige antwoord wees nie. 

Terblanche (1981:356) se <lat uit 'n ondersoek blyk <lit <lat 

die verskillende motiveringsteoriee nie in staat is om afson

derlik die wye spektrum van menslike gedrag te verklaar nie. 

Wanneer afwykende gedrag as kwessie nog bygebring word, word 

die probleem nou eers ingewikkeld. Nel (1981:3) se <lat 

nieteenstaande al die teoriee oor selfmoord asook die navor

sing daaroor, blyk dit nog 'n onbevredigende situasie waarin 

die selfmoordneigende optredes van jeugdiges steeds toeneem. 

Afwykende gedrag en dan spesifiek die gedrag wat voortspruit 

uit die ervaring van 'n krisis, onts~aan gewoonlik deur die 

ervaring van angs en frustrasie. Sifneos (1972:33) beskryf 

die toenemende emosionele spanning as " ... An unpleasant 

emotional state in which anxiety, sorrow, anger and fear 

predominate ... " Terblanche (1981:356) se dat 'n ontle-

ding van angs aandui dat die persoon se self in sy bestaans

moontlikheid bedreig word, waarskynlik omdat die persoon sy 

self minderwaardig, gering en ontoereikend ervaar en/of 
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persipieer. Die angs verwys dus na die persoon se selfkon

sep. Jacobs en Vrey se dat een van die kenmerke van 'n 

persoon met 'n lae selfkonsep is 'n baie hoe angspeil (1982: 

:43). Terblanche (1981:356) beweer dat empiriese ondersoeke 

aantoon dat daar 'n omgekeerde korrelasie is tussen angs en 

selfkonsep. Die selfkonsep is die moderatorveranderlike 

komponent van die persoonlikheid wat menslike gedrag in oor

eenstemming met die polariteit van die selfhouding modereer. 

'n Persoon se ideale, sowel as die realiseerbaarheid van die 

self, word deur sy selfkonsep gestrem of gestu (Jacobs en 

Vrey, 1982:45). Die selfhandhawing en selfaktualisering van 

die self, word deur die self in sy intrapsigiese gesprek uit

gepluis. Hierdie selfgesprek omvat die kognitiewe sowel 

as die affektiewe - en konatiewe komponent (met ander woorde 

die handelingsgeneigdheid). Die kwaliteit van die individu 

se identifiserings sal deur die kwaliteit van sy selfgesprek 

uiteindelik neerslag vind in die kwaliteit van sy selfkonsep. 

Die selfkonsep is die veranderlike in die individu se per

soonlikheid wat die angspeil reguleer en wat menslike gedrag 

in ooreenstemming met die kennis en aanvaarding van die 

identiteit modereer (Terblanche, 1981:356). (Jacobs & Vrey, 

1982:45) se dat as die individu se selfidentiteit diffuus is, 

vanwee gebrekkige selfkennis, dan moet die evaluering van die 

selfidentiteit ook onrealisties wees en gevolglik ontstaan 'n 

lae selfkonsep. Terapie moet hier dus die gebrekkige en/of 

foutiewe selfkennis afbreek en meer volledige, korrekte 

selfkennis gee. Dit beteken die afbreek van weerstande en 

deur nuwe betekenisgewing, die aanvaardig van die self soos 

hy is, sodat die self daarna verbeter kan word. 
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Steyn (1980:174) se dat 'n mens sal kan verwag dat onrea

listiese denke oor bepaalde gebreke sal lei tot onrealistiese 

betekenisgewing. Onrealistiese, irrasionele betekenisgewing 

kan lei tot gedrag wat nie in lyn is met die feitlike nie. 

Vir Ellis (1975:236) le die irrasionele ten grondslag van die 

nood wat 'n persoon ervaar. Hy se dat die persoon hoofsaak-

lik as gevolg van sy afwykende en irrasionele opvattinge, 

versteurd raak en horn aan wangedrag skuldig maak. 

Vir die ondersoeker is dit nodig om die verband tussen bete

kenisgewing en die belewing van nood te aksentueer. Hierdie 

plasing van die aksent stel die ondersoeker in staat om 

spesifieke bekende terapiee te evalueer, vir die gebruik in 

krisisingryping. 

Die selfkonsep word gesien as die konfigurasie van houdings 

wat die individu het teenoor die verskillende dimensies van 

die self, hetsy bewus of onbewus (Terblanche, 1981:352). 

Die uitkristallisering van 'n selfidentiteit wat dan oorma

tige negatiewe elemente bevat en verward en diffuus is, ge

skied dan deur selfaktualiseing en selfhandhawing wat onrea

listies en irrasioneel gefundeer word. 

Steyn (1980:136 e.v.) bespreek die aard van irrasionele denke 

en irrasionele betekenisgewing. Hy se (na aanleiding van 

Vrey, 1979) wanneer die individu aan 'n objek, konsep of 

relasie, 'n bepaalde betekenis gee wat buite die logiese 

betekenis daarvan le, so 'n betekenistoekenning gewoonlik 

gevoelsmatig gelaai is. Hierdie affektiewe belading ver-
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oorsaak dat die onlogiese betekenis die logiese oorskadu. 

Omdat die denke deur die emosies beYnvloed word (Ellis, 

1975:112), lei dit 

gevestig word. 

"Rasionele - en 

daartoe 

irrasionele 

dat irrasionele betekenisse 

denke 

bevredigende 6f frustrerende relasies" 

wentel gewoonlik om 

(Steyn, 1980:139). 

Hierdie frustrerende relasies ontstaan vanwee faktore soos 

onder andere verwerping, mislukking, verliese, molestering 

en/of depressie. Dit lei dan tot onaanvaarding van die self 

wat verder kan lei tot selfvernietiging. 

Steyn (1980:140 e.v.) bespreek elf hoof "faktore" wat volgens 

'n empiriese studie van Shorkey en Whiteman (1979) verant

woordelik kan wees vir al die probleme wat kinders ervaar. 

Hierdie faktore is: 

1. Ervaring van skuldgevoelens en toerekening van skuld 

wanneer van tradisionele waardes afgewyk word. 

2. 'n Oordrewe behoefte om op alle terreine volkome of 

volmaak te wees. 

3. 'n Bepaalde verwysingsraamwerk waarrnee die individu 

beoordeel waar :-

a) 'n negatiewe selfsiening 'n omgekeerde 

rasionalisasie veroorsaak; 

b) ontvlugting werklike rasionalisasie kan 

veroorsaak. 

4. Alle mense mekaar se belange op die hart dra :- wan

eer die antler in alle opsigte bo die self gestel 

word, kan dit as gevolg van irrasionele denke wees. 
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5. Die blaam, verwyt en bestraffing van die self en 

andere vir verkeerde optrede, foute en sondes; hier 

is eie tekorte en mislukkings dikwels die oorsaak van 

gevoelens van skuld en depressie. 

6. Vermydingsneigings - 'n vrees vir mislukking veroor

saak 'n onwilligheid om te begin. 

7. Die nie-aanvaarding van onafhanklikheid wanneer 

besluite geneem word. 

8. Negatiewe evaluasies deur die self met betrekking tot 

persoonlike hoedanighede en omstandighede - negatiewe 

belewing van die self veroorsaak pyn, mislukking, 

kritiek, belangeloosheid, selfbejammering en soms 

selfvernietiging. 

9. Die toekomstige noodlot wat noodwendig gevaar en 

ongeluk inhou. 

10. Geloof dat behering van emosies nie moontlik is nie. 

11. 'n Besef van die situatiewe ontbreek insig en 

objektiewe evaluering van die erns van die situasie 

kom kort. 

In die samevatting van die faktore, vind Steyn 'n gemeenskap

likheid in die feit dat by elk daar 'n onvermoe is om 'n 

relasie objektief waar te neem. Hierdie gebrekkige objek

tiewe evaluering kan toegeskryf word aan gebrekkige kritiese 

denke. Volgens Steyn (1980:161) se Ellis (1973) aangesien 

emosies 'n rol vul in die vorming van relasies, en denke weer 

'n invloed op emosies het, ontstaan daar by die gebrek aan 

kritiese denke, telkens probleme by die individu. Weens 

hierdie gebrek aan kritiese denke word die balans versteur en 
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kan die affektiewe vermoens, die kognitiewe vermoens oorheers 

en veroorsaak dat 

plaasvind nie. 

logiese objektiewe beredenering nie 

Browne (1975) is van mening dat rasionele denke aangeleer kan 

word (Steyn, 1980:162). Steyn noem ook Ellis, Maultsby, 

Beck en Glasser as outeurs wat Browne se mening ondersteun. 

Waar die stig van relasies gepaardgaan met betekenisgewing en 

belewing deur betrokkenheid, kan dit gebeur dat relasie

vorming onsuksesvol verloop en uitloop op noodbelewing vanwee 

onrealistiese betekenisgewing. Omdat betekenisgewing ver

band hou met die individu se selfbeeld, behoort rasionele, 

kritiese denke wat •n objektiewe waarneming en logiese aflei

ding inhou, dit te kan bewerkstellig dat die individu 'n 

realistiese siening omtrent sy self huldig. Hierdie moont

likheid ontsluit die toepassing van verskeie terapiee as 

rasionele ingryping by die individu wat •n nood beleef. 

Verband tussen die selfkonsep en krisisgedrag (sien ook hoof

stuk 2) sal in die terapiee wat vervolgens bespreek word, 

aangedui word. 

4.3 TERAPIE MET BETREKKING TOT KRISISGEDRAG 

4. 3 .1. INLEIDING 

Waar deur middel van krisisingryping, hulpverlening aan die 

individu in krises gebied word, sal die prognose van die 

hulpverlening tot 'n groot mate bepaal word deur die individu 

se vermoe om rasioneel te dink en te handel. Die vermoe om 

krities te dink, word egter nie geskei van die affektiewe 
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komponent van die selfbeeld nie. Die affektiewe belewing 

word by die individu erken en aanvaar. Terapieverloop sal 

die onderlinge verband herken en erken en daarop gerig word 

om by die individu insig te verkry, ten opsigte van sy onrea

listiese denke. Die verloop moet met antler woorde die 

onrealistiese denke omskep in kritiese denke wat affektief/ 

kognitief die vereiste verandering by die individu bewerk

stellig wat horn in staat sal stel om realisties te dink en 

objektief te wees, in die toekenning van die onderskeie 

betekenisse. 

4. 3.2. TERAPIEVORME 

Die onderskeie terapievorme wat nou bespreek word, is uit

sluitlik gekies omdat hulle by krisisingryping ef fektief 

ingeskakel kan word. Hulle kan met antler woorde maklik 

aangepas word by die vereistes van krisisingryping in 

kort, bondig en maklik verstaanbaar, en in orientering met 

die aangewysde essensies. 

4.3.2.1. REALITEITSTERAPIE 

4.3.2.1.l VERTREKPUNT. 

Volgens die uiteensetting van Bassin (Herink, 1980:553) is 

Glasser se realiteitsterapie gebaseer op twee beginsels. 

Hierdie beginsels is :-

1. 'n Behoefte by die mens aan liefde; 'n betekenisvolle 

en wederkerige verhouding met 'n verantwoordelike 

antler. Glasser self se: "In all its forms, ran

ging from friendship through motherlove, family love 
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and conjugal love, this need drives us to continuous 

activity in search of satisfaction" (Herink, 

1980:553). 

2. 'n Behoefte aan gevoelens van selfwaarde, selfagting 

en selfrespek. Die mens wil voel dat hy nie net vir 

homself van waarde is nie maar ook vir andere. 

Tenspyte daarvan dat die twee behoeftes apart beskryf word, 

vorm dit gewoonlik 'n eenheid omdat die individu wat liefhet 

en liefde ervaar, gewoonlik voel dat hy die moeite werd is en 

iemand wat die moeite werd is, sal gewoonlik lief gehe word 

en liefde gee. 

Steyn (1980:184) se dat die onderlinge, wedersydse verband 

tussen liefde en eiewaarde belangrik is vir realiteitstera

pie, daarom is betrokkenheid 'n voorvereiste by suksesvolle 

hulpverlening. Dit omvat begrip, besorgdheid en belang. 

Raadgewing sonder betrokkenheid van •n persoon, is redelik 

oneffektief. 

Gouws (1976 in Steyn, 1980:183) se dat die individu wat nie 

suksesvol is in sy pogings om te identifiseer nie, besig is 

om die realiteit van die wereld om horn te ontken. Die 

daarstelling van 'n suksesidentiteit berus op eie keuses en 

besluite. Samelewing, groepe en omgewing waarborg dit nie. 

Die individu se verlede mag nie vir die falende identiteit 

('n identiteit waarmee hy homself onsuksesvol in die spesi

fieke situasie probeer handhaaf) blameer word nie want ver

antwoordelike gedrag berus op betekenisgewing keuse en 

besluit - wat n6u plaasvind. 'n Diepte analise van die 
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verlede is nie van besondere belang by realiteitsterapie nie, 

dit is die hede en huidige gedrag wat van waarde is. 

4.3.2.1.2. STAPPE IN REALITEITSTERAPIE 

Die stel beginsels of stappe in die terapie dien as verwy

s ingsraamwerk en word nie rigied toegepas nie. Gouws (Louw, 

1989:581), Bassin (Herink, 1980:554) Steyn (1980:185) en 

Swanson & Reinert (1979:279) het die volgende uiteensetting 

van die stappe voorsien: 

(a) BETROKKENHEID 

'n Warm, vriendelike, persoonlike verhouding is die basis van 

suksesvolle realiteitsterapie. Die individu in nood moet 

oortuig wees dat 'n antler mens werklik genoeg in horn belang

stel om sy lewensfilosofie met horn te kan bespreek, sy waar

des, sy toekomsverwagtinge sowel as sy sport, politiek, 

geloof en stokperdjies. Dit is belangrik dat die eensaam

heid en selfbetrokkenheid van die individu binnegedring word. 

Deur die betrokkenheid besef die individu dat antler vir horn 

omgee en dat oor enige onderwerp gesels kan word. Die per

soon se probleem word vir eers sover moontlik vermy. Deur 

gedagtes te wissel, uitruil van waardes en opinies word nuwe 

moontlikhede geskep. 

(b). GEDRAG 

Die terapeut argumenteer nie oor die individu se analise van 

sy probleme nie. Doelbewuste bemoeienis word gemaak om die 

individu te kry om sy gedrag te ondersoek. Die terapeut 

dring daarop aan dat die individu sal handel sodat die nood 
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op verantwoordelike wyse verlig kan word. Die 'hoekom' van 

gedrag is nie belangrik nie, dit is wel die 'wat' waarin die 

terapeut belang het. 

(c) EVALUERING 

Nadat die terapeut die individu se gedrag bepaal het, word hy 

begelei tot 'n besluit en oordeel of die gedrag tot voordeel 

van homself en sy gemeenskap strek. Die terapeut tree nie 

moralisties op nie. Hy preek nie en se ook nie dat die 

individu verkeerd optree nie of moet verander nie. Die 

oordeel dat gedrag verkeerd is en verander behoort te word le 

by die individu alleen. 

(d) BEPLANNING 

Die volgende stap is die beplanning van positiewe optrede. 

Die vermoe om op te tree is belangrik. Die plan wat opge

stel word, moet deurgevoer kan word, daarom moet die plan nie 

te ingewikkeld en ambisieus wees nie. Klein begin kan later 

uitgebou word. Die plan moet konkreet en spesifiek wees met 

geen onvoorsiene moontlikhede nie. waar die individu nie 

self 'n plan kan prakseer nie, kan die terapeut hulp verleen. 

(e) KONTRAK 

Die individu moet 'n verbintenis aangaan waarin hy onderneem 

om sy plan uit te voer. Hy sal sy gedrag ooreenkomstig sy 

nuwe insigte wysig sodat hy self verantwoordelikheid dra vir 

sy optredes. 
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(f) OPVOLG 

Dit is bale moontlik <lat die individu instem om 'n kontrak op 

te stel en voortgaan met die opstel daarvan net om niks ver

der te doen nie. Die terapeut voorsien in die moontlikheid 

deur die individu te oorreed om verdere skakeling te maak 

deur te skakel of persoonlik te rapporteer oor die verloop. 

Indien die kontrak verbreek word, word 'n nuwe een opgestel 

wat dalk nouer aansluiting vind by die persoon se vermoens. 

Die plan behoort gereeld aangepas te word by aangepaste 

gedrag. 

(g) GEEN VERSKONINGS 

Die terapeut-aanvaar geen verskonings nie. Hy bespreek ook 

nie die verskoning nie en veroordeel ook nie. Hy sorg <lat 

die individu op 'n uitvoerbare plan besluit en deur sy 

betrokkenheid, lei hy die individu om te besluit dat hy die 

kontrak kan en gaan uitvoer. Indien die individu die opdrag 

nie uitvoer nie, word die rede vir nie-uitvoering bespreek en 

indien nodig, kan die plan gewysig word. Die terapeut bly 

positief en dra aan die individu oor dat die kontrak uitge

voer moet word. 

(h) GEEN STRAF 

Die terapeut maak nie van straf gebruik om die individu te 

oorreed om die plan uit te voer of voort te gaan nie. Straf 

soos verbale dreigemente, raas, vloek, skel, sarkasme en 

vernedering is onaanvaarbaar. In plaas daarvan gebruik die 

terapeut aanprysing tot groot mate. Onbevoegde en onverant-

woordelike individue word hulle hele lewe deur gestraf en in 



-126-

plaas van verbeter, blyk dit dat hulle net meer vasgevang 

word in hulle faalidentiteit. Daarenteen lei betrokkenheid 

deur die terapeut deur gepaste lof en prysing meesal tot meer 

verantwoordelike gedrag. 

(i) DEURSETTING 

Die spreekwoord se: "Aanhouer wen". Die terapeut moet in 

gedagte hou dat die individu meesal tevrede is met misluk

kings en sal verkies dat die terapeut handdoek ingooi met 

horn. Die irrasionele gedagtes van die individu sal dan 

bevestig word: "Ek is hopeloos. Dit help nie eers ek 

probeer nie. Niemand verwag van my om te slaag nie.". Die 

terapeut moet sy eie innerlike krag gebruik al misluk die 

individu telkens. 

Hierdie uiteensetting van die verloop van die terapie skyn 

baie meganies en georden te wees. Die terapeut sal egter 

baie sensitief moet wees sodat die suksesvolste toepassing 

met groot aanpasbaarheid kreatiwiteit, geduld en humor gedoen 

word. 

4.3.2.1.3. TOEPASSINGSMOONTLIKHEDE 

Dit blyk uit •n evaluering van die verloop van realiteits

terapie dat hulpverlening deur die toepassing van hierdie 

terapie, baie waardevol en bruikbaar kan wees by die individu 

met 'n krisis. Die ervaring van •n krisis kan moontlik 

veroorsaak, dat die dinamiek van die intrapsigiese selfge

sprek stagneer. Die wyse waarop die individu op onrealis

tiese en irrasionele wyse met homself redeneer, beinvloed die 
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betrokkenheid, belewing en veral die betekenisgewing waarmee 

die individu deur selfgesprek, selfrealisering en selfbehoud 

inisieer. Die negatiewe beweging van die selfgesprek, of 

gebrek aan beweging, veroorsaak 'n onrealisties-negatiewe 

selfkonsep en hierdie negatiewe selfkonsep lei daartoe dat, 

betekenisgewing aan die krisissituasie, negatief verloop en 

selfaktualisering omskep tot selfvernietiging. 

Steyn (1980:189) se dat realiteitsterapie goed aansluit by 

die pedagogiese situasie en maak voorsiening vir die pedago

giese essensies, soos onder andere ervaar, ken, wil en gedra. 

Pedagogiese klimaatstoestande soos vertroue, begrip, gesag en 

gepaardgaande geborgenheid vorm essensies van die realiteits

terapie. 

Die vorming van die selfkonsep word beinvloed deur betrok

kenheid, belewing en betekenisgewing. Die selfkonsep van 

die individu, beinvloed weer die gedrag en ook dus die wyse 

waarop die individu die situasie belewe, daarby betrokke is 

en betekenis daaraan gee (Raath & Jacobs, 1990:35). Reali

teitsterapie kan die individu met die lae selfbeeld en faal

identiteit begelei tot herbetekenis met gevolglike veranderde 

belewing en betrokkenheid. 

Swanson & Reinert (1979:280) beklemtoon dit, dat as die tera

peut die drie aspekte van realiteitsterapie nl. 

realiteit, 

verantwoordelikheid, 

reg en verkeerd, 
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aanvaar en betrokke raak by die individu, horn help om onver

antwoordelike gedrag te verwerp en laastens die individu 

bystaan om meer aanvaarbare gedrag aan te leer, realiteits-

terapie geestelike gesondheid kan herstel. Hulle se 

"Reject behaviour, accept feelings". 

individu word erken. 

4.3.2.1.4. KRITIEK 

Die uniekheid van elke 

Steyn (1980:189) opper enkele faktore wat realiteitsterapie 

as opvoedkundige terapie kniehalter. Beperkte verstandelike 

vermoe by die individu kan 'n gebrek aan insig veroorsaak. 

Insig hou verband met kognitiewe vermoe. Verwerwing van 

insig by jong kinders is redelik swak ontwikkel. Piaget se 

navorsing (sien hoofstuk twee) het hier 'n kronologiese 

grens aangedui. 

Uitbreiding van betrokkenheid tot ander persone, vereis 

pedagogies,dat die opvoeders van die volwassewordende, betrek 

moet word. Ander persone behoort hier dus eintlik beperk te 

word tot primere opvoeders. Betrokkenheid van die primere 

opvoeders by die terapeutiese situasie en terapeut kan dus 

nie oorbeklemtoon word nie. 

4.3.2.2. RASIONELE-EMOTIEWE-TERAPIE 

4.3.2.2.1. VERTREKPUNT 

Rasionele-emotiewe-terapie (R.E T.) aanvaar dat denke en 

emosie nie volslae verskillende prosesse is nie. Die 

basiese uitgangspunt is dat betekenisvolle oorvleueling en 
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integrasie plaasvind tussen denke en emosie (Moller, in Lauw, 

1989:557; Moller, 1985:17; Ellis, in Herink, 1980:543; Ellis, 

1975:55; Steyn, 1980:17). 

Hierdie onderlinge wisselwerking tussen emosie en denke kan 

vergelyk word met 'n voortdurende gesprek met die self (vgl. 

intrapsigiese selfgesprek). Ellis glo dat indien die denke 

beheer kan word (rasioneel en krities), beheer oor emosie 

uitgeoefen kan word. Hy glo dat die individu - die opvoede

ling - gewoonlik slagof fer word van misleidende denke 

(kognisies) van die samelewing waarin die individu homself 

bevind. Die slaafse navolg van die onlogiese en irrasionele 

opvattings kan dan lei tot meeste emosionele steurings. 

Ellis se : there are virtually no legitimate reasons 

for people to make themselves terribly upset, hysterical or 

emotionally disturbed" (1973:56). In R.E.T. word gepoog om 

die noodbelewende individu se irrasionele denke te ontbloot, 

om daardeur horn te probeer oorreed om 'n meer rasionele 

lewenshouding en - filosofie te handhaaf. Die bemeestering 

van suksesvolle kognitiewe en affektiewe aanpassing, sal dan 

nie alleen die huidige probleme oplos nie, maar sal die indi

vidu tot hulp wees vir toekomstige voorkoming en oplossing 

van probleme. 

4.3.2.2.2. METODE VIR R.E.T. 

Die uiteensetting van Ellis se metode vir die toepassing van 

R.E.T. is gebaseer op die hipotese dat die individu se irra-

sionele opvattings, uitmond 

oordelings en waardeskatting. 

in foutiewe en skadelike selfbe-

R.E.T. probeer deur die 
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beklemtoning van kognitiewe herstrukturering, om die foutiewe 

opvattings wat die individu van homself handhaaf, te verander 

deur middel van 'n AB C teorie. 

SKEMATIESE VOORSTELLING VAN ABC TEORIE 

(Steyn, 1980:177). 

Hier stel : 

A 'n aksie voor, 

B 'n opvatting, 

c 'n gevolg, 

iC 

Dr---------,)~ 
re 

CE 

D 'n betwisting, 

E 'n eindresultaat 

na betwisting, 

F verdere insig. 

E bF 

Irrasionele verloop Rasionele verloop 

Die individu ervaar by A 'n probleem wat deur die 'n aktiwi-

teit, aksie of agent ontstaan. Die rigting wat die verloop 

volg hang af of B 'n irrasionele opvatting (iB) is of 'n 

rasionele opvatting (rB). Indien die rigting van beweging 

rB is, ervaar die individu rasionele gevolge van sy aksie A, 

deur rB tot by re. As die rigting egter iB is, sal die indi

du irrasionele gevolge (ongunstige gevolge) van iB ervaar. 

Die gevoelens en gedrag (affektief, konatiewe reaksie) by iC, 

is onrealisties ten opsigte van die situasie waardeur beteke-

nisgewing gedoen word. Die irrasionele opvatting van die 

individu van wat by punt A plaasvind, kan onder andere impli-

seer dat dit vir die individu beteken 'dit moet so wees'. 

Dit verwring die betekenisgewing van die individu. 
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Die kognitiewe kern van R.E.T. word by punte D en E gevorm 

sodat cE as resultaat tevoorskyn tree (Steyn, 1980:178). 

Steyn verduidelik die verloop soos volg: "By punt D vind 

dispuut plaas en leer die persoon of word geleer om sy iB's 

te betwis. Hy word dus instaat 

(iB's) te beredeneer en selfs 

vind". Ellis (1975:59) sA 

gestel om sy eie opvattings 

teenargumente daarvoor te 

he will sooner or later 

come to see, in most instances, that they are unverifiable, 

unempirically based, and superstituous; and he will be able 

to change and reject them". Punt cE veronderstel die kog

nitiewe resultaat van die individu se betwisting van sy iB's. 

Die absolute vereiste 

omgeskakel sodat die 

van 'dit moet so wees' 

individu kan berus indien 'n 

word nou 

doel of 

begeerte nie realiseerbaar is nie. 

die oorspronklike iB het nou verval. 

Die verabsolutering van 

Punt cE sal ook nou waarskynlik die resultaat aandui van 

veranderde gedrag wat bereik is deur die betwisting van die 

iB. Affektief behoort die individu minder aggressief te 

wees, verligting van angs te ervaar en waarskynlik die 

selfverwerping te neutraliseer. Dit kan lei tot verdere 

verwerwing van insig. 

4.3.2.2.3. IRRASIONELE !DEES 

Moller (1985:214 e.v.) het die algemene irrasionele kognisies 

wat Ellis as kern-irrasionaliteite en as die sterkste bepa

lers van emosionele probleme bekroon het, soos volg 

geformuleer: 
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1. Dit is vir my noodsaaklik om liefde en goedkeuring 

te ontvang van en gerespekteer te word deur elke 

belangrike persoon in my !ewe en dis verskriklik as 

dit nie gebeur nie. 

2. Ek meet in alle opsigte volkome toereikend, bekwaam 

en suksesvol wees om van waarde te kan wees. 

3. Bepaalde dade en gedrag is sleg, vals en gemeen en 

diegene wat hulle daaraan skuldig maak, moet ernstig 

geblameer, berispe en bestraf word. 

4. Dit is vreeslik as dinge nie verloop soos ek dit 

graag wou he nie. 

S. Menslike leed en emosionele probleme word deur 

eksterne omstandighede veroorsaak en ek beskik 

nouliks of glad nie oor die vermoe om my eie leed en 

serge te beheer of te verander nie. 

6. As iets gevaarlik, onseker of skadelik is of kan 

wees, moet ek besorg en angstig wees en bedag wees op 

die moontlikheid dat dit my kan oorkom. 

7. Dit is gemakliker om lewensmoeilikhede en eie verant

woordelikhede te vermy as om dit ender oe te sien. 

8. Ek moet afhanklik wees van andere en ek het iemand 

nodig sterker as ek, om op te vertrou of op te leun. 

9. 'n Mens se verlede is bepalend vir sy huidige gedrag 

en die oorsaak van sy huidige probleme. lets wat 'n 

mens se !ewe sterk in die verlede belnvloed het, sal 

dit ook nou en in die toekoms doen. 

10. 'n Mens moet jou bekornmer oor die we! en wee van 

andere. 
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11. Vir elke menslike probleem is daar 'n korrekte en 

perfekte oplossing. Dit is rampsalig as ek nie 

daarin slaag om die perfekte oplossing te vind nie. 

12. Dit is heeltemal onmoontlik om gelukkig saam te leef 

met waarskynlikhede en onsekerhede. 

Moller (Louw, 1989:560) dui aan dat Ellis se werk 'n klemver-

skuiwing ondergaan het. Die irrasionele idees word minder 

beklemtoon terwyl die individu se irrasionele selfspraak of 

semantiese gewoontes meer beklemtoon word. Die gevolg is dat 

die individu se taalgebruik die doel van die terapie word. 

Hy word geleer om irrasionele taalgebruik soos o.a. 'moet', 

'behoort', te vervang met meer rasionele taalgebruik. Die 

volgende is die belangrikste tipes denkfoute wat aangedui 

word: 

1. Absolutistiese denke. Dit dui op onverbiddelike 

eise wat aan mense, gebeure en homself en sy wereld 

gestel word en uitdrukking vind 

'moenie', 'behoort', byvoorbeeld 

houl ". 

in o.a. 'moet', 

"Hulle moet van my 

2. Katastrofering is 'n oordrywing van gebeurtenis of 

effek daarvan byvoorbeeld: "Dis verskriklik as ek 

3. 

4. 

nie goed vaar nie" . 

Ek-kan-dit-nie-uitstaan-denke. Dit impliseer dat 

dit wat gebeur te erg is vir die individu om te 

verduur. 

Negatiewe selfbeoordeling:- "Ek is dom". 

5. Oorveralgemening. Hier word 'n eenmalige gebeure 'n 

algemene reel. "My verhouding is verbreek 
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6. 

niemand gee om vir my nie". 

Ongeldige gevolgtrekking. "Ek kan nie wiskunde doen 

nie (omdat ek vandag se toets gedruip het). 

7. Swart/wit denke. Hier is daar slegs twee moontlik

hede met niks tussen in, byvoorbeeld: "Niemand hou 

van my nie (omdat een onderwyser met my geraas het). 

Volgens Moller het Ellis 'n holistiese siening van persoon

likheid. Kognisie, emosie en gedrag vorm drie interafhank

like dimensies van persoonlikheid. Al blyk dit dat die klem 

geplaas word op die invloed wat die individu se denke, idees 

en konstrukte op sy emosies en gedrag het, word die invloed 

van emosies op denke en gedrag en gedrag op denke en emosies, 

ook erken (Ellis & Harper, 1961 aangehaal in Louw, 1989:561) 

Moller dui ook Ellis se beklemtoning van 'n interne lokus van 

kontrole by die individu, 

tiese mensbeskouing blyk 

aan. Die eksistensieel-

duidelik uit die feit 

humanis

dat die 

individu self kies om rasioneel of irrasioneel oor gebeure te 

dink en is so self verantwoordelik vir sy gevoelens en gedrag 

(Louw, 1989:561). 

4.3.2.2.4. TOEPASSINGSMOONTLIKHEDE 

Die waarde wat R.E.T. het vir die terapeut wat betrokke is by 

krisisingryping, le daarin opgesluit dat die interafhanklik

heid en wisselwerking wat daar bestaan tussen kognisie, emo

sie en gedrag, ooreenstem met die polariteit van die selfge

sprek. Die effektiwiteit van die selfbeeld word bepaal deur 

die polariteit wat die selfgesprek aanneem en hierdie aspek 
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vorm die invloed wat betekenisgewing, betrokkenheid en 

belewing onderling en wederkerig op mekaar het. Byvoorbeeld: 

die negatiewe gedagte in die selfgesprek wat veroorsaak dat 

die individu glo dat niemand van horn hou nie, kan deur 'n 

polariteit verandering, omgesit word in 'n rasionele gedagte: 

dat slegs een persoon miskien nie van horn kan hou nie. 

Irrasionele inkleuring van die intra-psigiese selfgesprek kan 

dus aangespreek word deur die terapeut deur: 

insig in die rasionaal van R.E.T. te verwerf; 

identifisering van A, B en C; 

betwisting van irrasionele kognisies. 

Die individu word begelei om insig te verwerf in hoe disfunk

sionele kognisies met bepaalde emosionele en gedragsprobleme 

verband hou en hoe die individu se eie disfunksionele kogni

sies tot sy probleme hydra. Ellis (Herink, 1980:546) se van 

R.E.T. : "This is to help them become more skilled at talking 

themselves out of their own irrationalities 

Met die aanvang van R.E.T. het die terapie 'n sterk opvoed

kundige inslag daar die terapeut bepaalde inligting aan die 

individu oordra. 

4.3.2.2.5 KRITIEK 

Die punt van kritiek wat die ondersoeker by R.E.T. ervaar is 

dat insig soms moeilik deur die individu verwerf word in die 

betwistingstegniek. Daar is ook dikwels by die individu met 

beperkte vermoens, of wat redelik jonk is, nie voldoende 

kennis en insig nie van die irrasionele en absolutistiese 

denke. 
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4.3.2.3. KRISISINTERVENSIE 

Krisisintervensie as bestaande terapie word onderskei van die 

beoogde krisisingryping vanuit 'n opvoedingsraamwerk. 

4.3.2.3.1. VERTREKPUNT. 

Aguilera (Herink, 1980:133) beskryf krisisintervensie as : 

the immediate help that a person in a crisis needs ln 

order to reestablish equilibrium. This is an inexpensive, 

short-term therapy that focuses on solving the immediate 

problem". 

Die individu in 'n krisis ervaar 'n probleem wat hy nie met 

sy gewone metodes kan oplos nie. Daardeur verhoog sy 

spanning en angs en begin hy hulpeloos voel. Hy is emosio-

neel ontwrig en voel onmagtig om sy probleem op te los. 

Lindeman (Herink, 1980:135) bevind dat dit waardevol sal wees 

om 'n verwysingsraamwerk van 'n emosionele krisis saam te 

stel. Die reaksies wat ervaar word by 'n persoonlike ver-

verlies, neem hy as uitgangspunt. 

sies word waarskynlik getemper deur: 

Hierdie emosionele reak-

die kwaliteit van die ego, 

die vlak van ontwikkeling van die ego, 

die kwaliteit van die strukture van die ego. 

Ewing (1978:20 e.v.) gee 'n uiteensetting van die beginsels 

wat van toepassing op krisisintervensie is. 

1. Krisisintervensie is geredelik beskikbaar en van 

korte duur. 
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2. Krisisintervensie betrek nie net individue nie maar 

maak met gesinne en 

kontak. 

sosiale hulpinstansies ook 

3. Krisisintervensie spreek nie net die enkelvoudige as-

spek van die krisis aan nie, maar 'n wye spektrum van 

probleme van menswees. 

4. Krisisintervensie word op die huidige probleem gefo

kus. Hier is die oopdekking van die presipiteerder 

baie belangrik. Hoffman en Remmel (1975 in Ewing 

1978:47) bekemtoon dit dat presipiterende faktor en 

presipiteerder die gedagte of gevoel is wat deur die 

presipiterende gebeure verwek word. 

5. Krisisintervensie wil nie net die huidige krisis 

oplos nie; dit wil ook bydra tot meer effektiewe 

toekomstige aanpassingsmeganismes. 

6. Krisisintervensie is realiteitsgerig. 

7. Krisisintervensie vereis van die terapeut nie

tradisionele bemoeienis. Die terapeut moet sy eie 

gevoelens, reaksies en betrokkenheid toon en nie net 

reflekteer wat die individu se of doen nie (Sebolt, 

8. 

1973). Die 

spekuleer oor 

terapeut moet 

die individu 

ook voortdurend hardop 

se motiewe, swakhede, 

intensies, hulpbronne, onuitgesproke 

gevoelens (Berlin, 1970). 

behoeftes en 

Krisisintervensie kan die individu voorberei op 

verdere bemoeienis wat moontlik oor 'n langer tydperk 

gelewer kan word. 
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4.3.2.3.2. STAPPE IN KRISISINTERVENSIE 

Aguilera (Herink, 1980:135) bespreek die tegniek wat gebruik 

word en identif iseer drie faktore wat by intervensie die 

herwinning van die 

bespoedig: 

ekwilibrium 

persepsie van die gebeure; 

situatiewe ondersteuning; 

van die individu 

beskikbare meganismes vir handhawing van die 

individu. 

kan 

Vasstelling van die presipiterende gebeure, met antler woorde 

persepsie van die gebeure, ontlok vrae wat gerig is op die 

beskrywing van wat gebeur het, asook die bepaling van enige 

moontlike balanserende faktore. 

Die presipiterende gebeure is waarskynlik een of meer van die 

volgende: 

moontlike egskeiding 

ontdekking van eggenoot se ontrouheid 

vasstelling van dwelmgebruik by gesinslede 

verlies van vriend/vriendin 

verlies van werk of status 

onbeplande baba 

molestering 

Die ontwikkeling van die bemoeienis sal met die volgende stap 

vasstel watter beskikbare ondersteuning daar vir die individu 

in sy omgewing is. 

Omdat die bemoeienis deur die terapeut in krisisintervensie 

beperk is, vanwee die hoeveelheid tyd aan horn beskikbaar, sal 
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die ondersteuning deur soveel moontlik andere in die individu 

se wereld, waarskynlik die herwinning van sy ekwilibrium 

bespoedig. 

Die derde faktor wat nou verdere aandag kry, is die bepaling 

van die tegnieke wat die individu gebruik by die ervaring van 

probleme. Addisioneel sal vasgestel moet word waarom die 

tegnieke nie effektief was met die oplos van die krisis

situasie nie. 

Waarskynlik is die evaluering van die situasie ten opsigte 

van moontlike selfmoord, seker een van die belangrikste 

aspekte wat die terapeut moet aanspreek. Vrae om hierdie 

moontlikheid uit te pluis, moet duidelik en direk wees. 

Indien daar enige moontlikheid bestaan dat die individu 

homself kan leed aandoen, moet medikasie beskikbaar wees of 

opname in 'n hospitaal gereel word. Die individu moet teen 

homself beskerm word. 

Ewing (1978:94) het sy uiteensetting van die onderskeie 

stappe in krisisintervensie uitgebrei tot die volgende ses: 

1. Afbakening van die fokus op die probleem. 

2. Evaluering. Dit omvat tenminste die basiese 

demografiese gegewens van die individu, 'n kort 

uiteensetting van vorige behandeling asook 'n bepa

ling van die moontlikheid om 'n evaluering te kan 

maak. Laasgenoemde hang nou saam met die psigolo-

giese funksionering van die individu. Hier is die 

belangrikste apekte soos voorkoms en kleredrag asook 
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gedrag, saam met spraak, gedagtes en persepsies en 

gevoelens, goeie rigtinggewers. Voor-krisis aan

passing en motivering is ook belangrike bepalers by 

evaluering. 

Kontraktering. 'n 

duidelik verstaanbaar 

dek: 

a) Probleem-fokus 

b) Tydsbeperking 

Verbale of geskrewe kontrak wat 

is, kan die volgende fasette 

c) Insluiting van andere 

d) Verantwoordelikhede. 

4. Intervensie. Van die aspekte wat hier betrek kan 

word is onder andere 

luister 

gebruik van belangrike ander persone. 

voorspraak - veral ten opsigte van die wetlike 

aspekte 

konfrontasie - waar die individu voortgaan met 

probleemveroorsakende gedrag sonder om die 

gevolge te aanvaar 

inligting voorsien 

eksplorering van alternatiewe meganismes waarmee 

individu kan aanpas 

advies en voorstelle 

gedragsgerigte opdragte - huiswerk. 

5. Afsluiting. 

6. Opvolg. 
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TOEPASSINGSMOONTLIKHEDE 

Wanneer die ondersoeker krisisintervensie oorweeg as opvoed

kundige ingryping in 'n krisissituasie, word veral gelet op 

die opvoedkundige kriteria waaraan voldoen moet word. 

Wanneer krisisintervensie in werking gestel word, beplan die 

terapeut om die individu te ondersteun om: 

1. sy aandag te fokus op die betrokke probleem area; 

2. kognitief te probeer herstruktureer; 

3. kognitiewe beheer toe te pas op spesifieke lig-

gaamsfunksies: hartklop, bloeddruk, asemhaling; 

4. 'n realistiese perspektief van die probleem te kry; 

5. bewus te wees van die self; 

6. 'intensief liggaamlik te kan ontspan; 

7. positiewe voorstelle te maak vir toekomstige gebruik. 

Waar die terupeut deur intervensie die individu begelei en 

van die belangrike andere in sy wereld betrek om die 

ondersteuning voort te sit, word die essensies van opvoeding 

belangrik. Dit gaan dus oor die (her)opvoeding van die 

individu deur onder andere betrokkenheid, belewing en 

betekenisgewing, tot 'n 

selfaktualisering. 

meer realistiese en rasionele 

Waar die terapeut ook die nodige klimaat skep deur begrip, 

respek, empatie, kennis en eerlikheid teenoor die individu te 

toon, kan die krisissituasie verander sodat die gevaar van 

die situasie omskep word in geleentheid. Spoedige en daad-

werklike intervensie sal nie alleen die ontwikkeling van 

ernstige gedragsafwykinge voorkom nie, dit kan ook lei tot 



-142-

die daarstel van effektiewe gedragspatrone waardeur die 

individu op 'n hoer niveau van wording funksioneer. 

4.3.2.3.4 KRITIEK 

Die enigste werklike punt van kritiek wat die ondersoeker het 

teen Krisisintervensie is dat die terapeut nie sy eie verwy

singsraamwerk opskort nie (sien punt 7, p 133). 

4.3.2.4 RELASIETERAPIE 

4.3.2.4.1. VERTREKPUNT 

Vir die volwassewordende individu moet hy al die elemente van 

sy wereld herken, ken, dit verstaan en daarvan weet. Deur 

die beheersing van sy wereld, deur middel van 

betekenisgewing, betrokkenheid en belewing, kan die individu 

deur selfaktualisering, volwassene word in die volle sin van 

die woord. Jacobs (1987:4) se : "Die selfaktualiseerder kan 

beskryf word as mens in die volle sin van die woord". Hy 

se dat volgens Vrey (1979) selfaktualisering al die doelbe

wuste pogings van die individu impliseer waardeur hy die 

latente moontlikhede op alle terreine van f isieke vaardig

hede, verstandelike vermoens, gevoelsbelewing en redelike 

bewussyn probeer realiseer. "As die mens dus in sy self

aktualisering moontlikhede wat erens in die toekoms le wil 

verwerklik, moet hy homself transendeer" verby die beperking 

van die tyd-ruimtelike en 

die self (Jacobs, 1987:4). 

fisies-psigiese moontlikhede van 

Dit bring die self by 'n 

die eie identiteit distansiering en evaluering van 

realistiese selfkonsep daarstel, 

selfkennis (Vrey 1979). 

gefundeer deur 

wat 'n 

uni eke 
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In 'n bespreking van die Opvoedkundige Sielkundige voorwaar

des van Relasieterapie, het Jacobs (1987:5 e.v.) die volgende 

aspekte verder uitgelig: 

1. Relasievorming. 

"Betekenisgewing deur die kind help horn om homself in sy 

omgewing te orienteer en die gevolge van die betekenisgewing 

is die totstandkoming van •n relasie met die besondere 

referent". 

Relasies tussen kind en antler mens is 'n tweepolige verband 

met die kind een pool en die antler die antler pool (Vrey 

1979:22). Daar is by die onderskeie pole 'n polarisasie

effek wat 'n kognitiewe komponent het asook 'n affektiewe 

komponent. Eersgenoemde is die kennis-aspek en laasgenoemde 

is die kwaliteit van die affek. Progressiewe kognitiewe/ 

affektiewe belewing is 6f toenaderend 6f verwyderend. 

Jacobs se dat die 

beleef, bepaal die 

wyse waarop die individu sy 

kwaliteit van sy relasies. 

gevoelens 

Die wereld 

van die mens is sy konstellasie van relasies en hierdie 

relasies is individueel 6f positief 6f negatief. 

2. Die opvoedkundige klimaat. 

Die opvoeding van die kind word voltrek wanneer die kind in 

wording begelei word deur opvoeders. Die opvoedingsklimaat 

is die konglomeraat van voorwaardes waaronder die opvoeding 

voltrek behoort te word. 
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Jacobs noem die volgende voorwaardes 

1 lief de 4 

2 kennis 5 

3 sorg 6 

respek 

vertroue 

eerlikheid 

Hierdie voorwaardes impliseer onvoorwaarlike aanvaarding van 

die mens-in-opvoeding asook die wederkerige beinvloeding. 

4.3.2.4.2 STAPPE IN RELASIETERAPIE 

Die intrapsigiese onderlinge wisselwerking van die struk

tuurkomponente van die mens-in-wording rig die gedrag wat 

uiteindelik lei tot selfaktualisering. Die konsepsies van 

die self wat selfaktualisering positief en negatief kanali

seer, rus op die vooronderstellings naamlik relasievorming, 

leefwereld en opvoedingsklimaat en word bepaal deur die 

essensies betekenisgewing, belewing, betrokkenheid en orien

tering. Jacobs (1987:8) se dat indien die individu se 

gedrag problematies is, moet die diagnose en terapie begin by 

die intrapsigiese struktuur en deurwerk tot by die basis, 

naamlik die vooronderstellings. Om dit te doen stel hy voor 

dat die diagnose se verloop soos volg daaruit sien :-

1. Funksioneringsbeeld: Hier word die aanmeldings-

probleem gestel. 

2. Fenomeenbeeld :- Die probleem as f enomeen kan nou 

deur middel van verkenning geformuleer word. 

3. Relasiebeeld Die relasies wat die individu se 

wereld verbeeld kan 'n aanduiding van moontlike 

oorsake vir die probleemfunksionering verskaf. 

4. Persoonsbeeld :- Persoonsbeeld word saamgestel deur 

middel van die betekenisgewing wat die individu gee 
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aan sy relasies. Gesprek en mediagebruik moet deur 

die individu verbeeld word, met antler woorde vanuit 

§.Y verwysingsraamwerk. Jacobs beklemtoon dit dat 

die terapeut sy eie verwysingsraamwerk hier opskort. 

5. Vlak van die irrasionele :- Jacobs (1987:9) verdui

delik die funksionering wat op die vlak van die 

irrasionele plaasvind soos volg: "As gevolg van die 

voortdurende wisselwerking 

die selfaktualisering volg 

tussen die selfkonsep en 

dit dat die selfkonsep 

dinamies tussen twee pole beweeg, naamlik 'n hoe en 

lae pool. Dit is wanneer die selfkonsep van die 

kind verby die lae pool nog verder laer beweeg, dat 

die vlak van die irrasionele betree word. Die kind 

wat horn op hierdie vlak bevind, sal dit onmoontlik 

vind om rasioneel betekenis te gee. Dit is op 

hierdie vlak dat patologiese gedrag ontstaan, wat 

gespesialiseerde kliniese terapie nodig het". 

Diagnose is die rigtingwyser waarlangs terapie beweeg. Diag

nose en terapie word nie geskei nie en diagnose eindig nie na 

die eerste onderhoud nie maar behoort volgehou te word sodat 

die terapeut sy terapie altyd dinamies kan hou. 

4.3.2.4.3. TOEPASSING 

Regdeur die wording van die individu vorm hy identiteite van 

homself. Hierdie spektrum identiteite omvat onder andere 

die van broer/kind/skolier/rugbyspeler/jonkman/vader/oupa/ 

ensovoorts. Met elke identiteit evalueer die self die 

spesifieke identiteit deur sy selfgesprek aan die hand van 
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subjektiewe norme en waardes. Dit bepaal vervolgens 'n hoe 

of lae selfkonsep wat onrealisties of realisties gefundeer 

is. Die selfkonsep inisieer gedrag. Wanneer daar dus 

sprake van probleemgedrag is, is dit deur die selfkonsep 

geaktualiseer. 

Jacobs (1987:11) se dat die probleemgedrag die simptoom is 

van foutiewe identiteitsvestiging. Dit is die simptoom van 

dit wat verkeerd geloop het tydens die intrapsigiese dina

miek. Met die voortgesette verloop van die intrapsigiese 

gesprek moes die individu gebruik maak van verdedigingsmega

nis om sy gevormde identiteit intakt te hou. Hierdie weer

stande teen die inter - en intrapersoonlike aanslae op die 

identiteit ontlok soms die afwykende gedrag. 

Die terapeut moet in sy terapie 

die individu bewus maak van die kern elemente van sy 

selfgesprek; 

die individu bewus laat raak van die tipe gesprekke wat 

hy met homself voer; 

die individu homself as persoon in sy selfgesprekke 

laat sien; 

die selfgesprekke saam met die individu ontleed; 

die individu laat bewus word van die essensies van die 

selfgesprek; 

vir die individu aantoon op watter wyse hy in sy 

selfgesprek betekenis aan sy identiteite gee; 

saam met die individu die betekenisgewing ontleed ten 

opsigte van realisties/onrealisties; 
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die individu help met nuwe, realistiese 

betekenisgewing; 

poog om deur beter betekenisgewing uitgebreide 

betrokkenheid te bewerkstellig. 

grater betrokkenheid laat lei tot grater selfvertroue 

en 'n meer realistiese selfkonsep. 

Toepassing van die relasieterapie vereis van die terapeut dat 

hy sal raakhoor. raaksien en raakvoel. 

opvoedkundige klimaat. 

Dit geskied in die 

Opsommend sal die terapeut die individu lei tot die vorming 

van 'n realistiese identiteit deur die individu 

se kennis van sy identiteit uit te brei 

te help met betekenisgewing aan die self 

betrokke te kry by nuwe self-aktiwiteite 

te steun in die belewing van aangename self

aktiwileite 

te steun in die vorming van self/antler relasies 

te steun in die vorming van self/dinge relasies 

(Jacobs, 1987:14). 

4.3.2.4.4. WAARDE VIR KRISISINGRYPING 

Die intrapsigiese selfgesprek wat deur die polariteitwaarde 

'n negatiewe selfrealisering in die vorm van afwykende gedrag 

voortbring, kan deur relasieterapie die verhoudinge met mense 

dinge, idees en die self verander, deur middel van die 

onderskeie relasies. 
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Wat veral by relasieterapie van waarde is, is die opskorting 

van die eie verwysingsraamwerk. Die terapeut kan sonder 

veroordeling of verwysing na morele en etiese normes, waardes 

en kodes, die interpretasie en siening van die individu 

evalueer ten opsigte van die invloed wat dit op die welsyn 

van die individu het. Irrasionele en onrealistiese beteke-

nisgewing om die onderskeie identiteite in stand te hou, lei 

dikwels tot krisisgedrag wat die individu se bestaan bedreig. 

Die relasieterapie wat deurdring tot die vlak van die irra

sionele kan hierdie irrasionele - en onrealistiese weer

stande, wat waarskynlik affektief die meeste skade aanrig, 

effektief aanspreek. 

4.3.2.4.5 KRITIEK 

Vir bemoeienis met individue met beperkte vermoens mag Rela

sieterapie dalk vir die terapeut probleme skep. Kognitiewe 

verwerking van veral die affektiewe belewing is soms moeilik 

verbaliseerbaar. Om van die terapeut te verwag• om dan al

leen vanuit 'n eksterne verwysingsraamwerk te werk, maak 

reflektering effe oneffektief. 

4.4 VERDERE VERLOOP 

Die vier terapievorme wat hier voor beskryf word, bevat elk

een fasette waarmee die ondersoeker 'n spesifieke benadering 

wil formuleer wat van toepassing kan wees in die opvoedkun

dige ingryping in 'n krisissituasie. Hoofstuk ses sal dus 

gewy word aan: 
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i) bespreking van die motivering waarom op boge

noemde terapievorme besluit is (sien p 169 -

tot 171). 

ii) 'n Motivering vir die daarstelling van 'n 

spesifieke ondersteuningsplan vir die individu 

in 'n krisis; 

iii) die beplanning van so 'n moontlike program. 

Die aanknoping van die opvoedkundige ingryping in 'n krisis-

situasie by die relasieterapie 

gesit, (sien p 171) waarna 

beplan word. Die empiriese 

hoofstuk vyf uiteengesit. 

word in hoofstuk ses uiteen

' n spesifieke programverloop 

navorsingsontwerp word in 



HOOFSTUK 5 

DIE EMPIRIESE NAVORSINGSONTWERP 

5.1 INLEIDING 

Die verloop van die ondersoek tot dusver het bestaan ult 'n 

voorlopige bespreking van die probleem in hoofstuk een. 'n 

Ontleding van pedagogiese kriteria en krisisoorsaaklike 

faktore is in hoofstuk twee en drie verskaf. In hoofstuk 

vier is psigoterapeutiese kriteria en -metodes bespreek wat 

in hoofstuk ses bydra tot die ontwerp van 'n program vir 

krisisingryping. 

Hoofstuk vyf bespreek die uiteensetting en verantwoording van 

die empiriese navorsingsontwerp. 

5.2 BEPLANNING VAN DIE ONDERSOEK 

Die program wat in hoofstuk ses beplan word, waarmee die on

dersoeker 'n opvoedkundige ingryping in 'n krisissituasie wil 

maak, voorsien 'n basiese vertrekpunt waaruit die ondersoek 

gedoen word. Die sielkundig-opvoedkundige teorie verduide

lik betekenisgewing, betrokkenheid, belewing en selfaktuali

sering as die essensies waaraan voldoen moet word indien die 

intrapsigiese struktuur van die individu, deur voldoening aan 

die opvoedkundige voorwaardes, tot volwassenheid wil kom. 

Relasievorming midde in 'n pedagogies-aanvaarbare leefwereld 

met 'n positiewe opvoedkundige klimaat, stel die individu in 

staat om realistiese selfidentiteite te vorm waardeur hy 

homself optimaal kan realiseer. Indien selfaktualisering 

nie positief realiseer nie, kan die terapeut vasstel deur 
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middel van die intrapsigiese onderlinge wisselwerking van die 

struktuurkomponente van die sielkundig-opvoedkundige teorie, 

waar die wording van die individu gerem word. Relasietera

pie behoort dan te begin en deur te werk deur die intrapsi

giese struktuur en relasievorming en leefwereld en opvoe

dingsklimaat. 

5.2.1 ALGEMENE DOELSTELLING 

In bree trekke is die algemene doel met hierdie empiriese 

ondersoek om vas te stel of 'n opvoedkundige ingryping in 'n 

krisissituasie realiseerbaar is. Toepasbaarheid en effekti-

witeit behoort deur die sielkundig-opvoedkundige essensies 

meetbaar te wees. 

5.2.2 SPESIFIEKE DOELSTELLINGS 

Die ondersoek word gedoen om die navorsingsprobleem te ont

leed. Hierdie navorsingsprobleem is in hoofstuk een (P 3) 

beskryf en daaruit word die doelstelling met die ondersoek 

duidelik. 

5.2.2.1 ONMIDDELLIKE DOELSTELLINGS 

i) 'n Ontleding van opvoedkundige kriteria en essensies 

waaraan voldoen moet word vir suksesvolle wording. 

ii) 'n Ontleding van psigoterapeutiese kriteria en essen

sies betrokke by 

a) die ontstaan van krisisse, 

b) die hantering van krisisse. 

iii) 'n Ontleding van kriteria waaraan krisisingryping 

behoort te voldoen. 
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iv) 'n Ontwerp van 'n pedagogies-verantwoordbare opera

sionele program van hulpverlening aan krisiservarende 

leerlinge om krisishulpverlening te evalueer. 

5.2.2.2 VERWYDERDE DOELSTELLINGS 

i) Die vorming van 'n begrip oor die ontstaan van 

krisisse in opvoedingsituasies. 

ii) Die daarstelling van 'n wetenskaplik verantwoordbare 

program van korttermynondersteuning aan 'n leerling 

wat in sy opvoedingsituasie 'n krisis ervaar. 

Hierdie program vorm dan die opvoedkundige ingryping 

in 'n krisissituasie. 

5.2.3 DIE HIPOTESES 

5.2.3.1 INLEIDING 

Vir die individu beteken suksesvolle orientering in 'n same

lewingstruktuur dat hy die volgende relasies kan stig :-

i) relasies met gesin (onder andere ouers), 

ii) relasies met portuurgroep (ook skool), 

iii) relasies met die self, 

iv) relasies met objekte en idees. 

Waar die relasieversteuring in 'n problematiese opvoeding

situasie as 'n moontlike oorsaak van 'n geremdheid identi-

fiseer word, behoort die taak van opheffing, effektiewe 

hulpverlening in te sluit deur middel van pedoterapie asook 

ouerbegeleiding. 

In 'n ondersoek na opvoedkundige ingryping in 'n krisissi

tuasie, kan die volgende vrae insake spesifieke doelstellings 
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identifiseer word, waaroor daar duidelikheid behoort verkry 

te word: 

Wat behels krisiservaring by die individu? 

Wat omvat krisishantering by die individu en sy ouers? 

Is 'n algemene hulpprogram ten opsigte van krisisingry

ping moontlik? 

Kan riglyne verskaf word waarvolgens krisisingryping 

gedoen kan word? 

Kan die suksesvolle krisisingryping evalueer word? 

Is spesifieke essensies aanwysbaar in krisisingryping? 

5.2.3.2 FORMULERING VAN HIPOTESES 

Met genoemde vrae as uitgangspunt kan die volgende postulate 

ten opsigte van relasievorming in die onderskeie opvoeding

si tuasies gestel word: 

i) Relasieversteurings in 'n spesifieke opvoedingsi

tuasie kan aanleiding gee tot gedragsgeremdheid wat 

kan eskaleer tot krisisgedrag. 

ii) Herstel van relasies in 'n krisisopvoedingsituasie 

vereis noodingryping by die individu. 

iii) Intensiewe bemoeienis met die individu noodsaak ook 

begeleiding van die betrokke opvoeders. 

Hierdie postulate stel die ondersoeker in staat om die vol

gende hipoteses vir die onderhawige ondersoek te stel: 

a) By die hantering van 'n individu in •n krisissituasie is 

spesifieke hulpverlening noodsaaklik om die individu in 

staat te stel om homself weer in die betrokke opvoeding-

situasie te orienteer. Die spesifieke hulpverlening is 
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noodsaaklik omdat die individu in krisis redelik vinnig 

gehelp moet word. Die uniekheid van die situasie ver

eis ook dat die ingryping spesif iek by die individu se 

situasie moet aanpas. 

b) Psigies-pedagogiese verantwoordbare riglyne kan voorsien 

word waarvolgens krisisingryping gedoen kan word. Al 

beleef die individu 'n lewensbedreigende krisis, kan die 

essensies vir opvoeding nie opgeskort word nie. Die 

riglyne waarvolgens 'n ingryping in 'n krisissituasie 

gedoen behoort te word moet, dus voldoen aan hierdie 

essensies. 

aan. 

Sielkundige Opvoedkunde dui die essensies 

c) Spesifieke sielkundig-opvoedkundige essensies is aanwys

baar in krisisingryping. (Sien punt b). 

d) Vordering met opvoedkundige ingryping in 'n krisissitua

sie kan ef fektief gemeet word deur inskakeling van 

sielkundige-opvoedkundige essensies. Deur te voldoen 

aan die essensies van opvoeding, kan die vordering van 

die individu, in die bemoeienis deur die terapeut, 

effektief bepaal word. Daardeur kan die individu die 

verligting van die krisissituasie, beter ervaar en die 

affektief-, kognitiewe veranderinge evalueer. 

e) Herstel van relasies is noodsaaklik by krisishantering. 

Die aanname wat gemaak word, is dat dit juis die erva

ring van 'n foutiewe/onvolwaardige relasie is wat lei na 

die krisissituasie. Daarom is veral die affektiewe-, 

kognitiewe herstel van die relasie nodig om die 

konatiewe uitleef van die situasie te bevoordeel. 
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f) Die aard en omvang van krisishantering het •n tydsbe

perking. Die bespreking van die aard en omvang van 'n 

krisis dui aan dat die voortbestaan van die individu, in 

gedrang kom. 

5.3 PROGRAM 

5.3.1 OMVANG 

Die sentrale tema van die ondersoek is die ervaring van ern

stige krisisse deur enkele skoolgaande leerlinge. Hierdie 

gevalle was periodiek by die ondersoeker aangemeld. Dit was 

dan ook opmerklik dat baie van die leerlinge emosioneel erg 

ontwrig was en met die aanvanklike diagnose van die probleem, 

nie aan skriftelike diagnoseringsmedia wou deelneem nie. 

Die gewone wyses van diagnose en terapie was dus nie aangewys 

by hierdie leerlinge nie. 

Om die probleem wetenskaplik te ontleed, sou die ondersoeker 

op 'n antler verantwoordbare wyse te werk moes gaan. Hierdie 

ondersoekwyse moes dus die ervaring van 'n krisis direk aan

spreek en die terapeut in staat stel om verligting van veral 

die affektiewe belewinge te bewerkstellig. 

Die omvang van die program moet dus nie alleen beperk wees 

ten opsigte van tydsverloop nie maar ook die doelwitte wat 

met die terapie bereik moet word. 

Om hierdie rede wil die ondersoeker •n program ontwerp wat 
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uit slegs vier onderhoude sal bestaan en binne ± twee weke 

afgehandel kan wees. 

Al die aanmeldings ten opsigte van krisisse wat die leerling 

ervaar sal dan op hierdie werkwyse hanteer word. Die onder

soek sal later deur een volledige idiograf iese studie ver

duidelik word, gevolg deur drie eksemplarise gevallestudies 

waarna die ondersoek evalueer word. 

5.3.2 DIE IDIOGRAFIESE ONDERSOEK 

Die idiografiese navorsingsmetode word deur Jacobs (aangehaal 

in Griesel, 1984:57) verduidelik as •n poging om op 'n ver

antwoordbare wetenskaplik-empiriese wyse 

rigting te verleen aan 'n bepaalde ondersoek; 

vordering te evalueer; 

enige verandering wat kan/mag plaasvind duidelik aan 

te toon. 

Die beskrywende vorm van ondersoek word aangehelp deur ob

servasie en onderhoude. Inskakeling van media behoort die 

verloop van die ondersoek aan te help en die ondersoeker in 

staat te stel om inligting te verifieer. 

5.3.3 RIGLYNE VIR DIE ONDERSOEK 

5.3.3.1 DIE PROEFPERSONE 

Die besonderse aard van die probleem wat ondersoek word, 

bepaal dat die proefpersone wat betrek kan word, sal bestaan 

uit leerlinge wat 'n krisis beleef. 'n Verdere beperkende 

bepaling by die selektering van proefpersone is die versoek 
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van die krisiservarende individu, om nie aan skriftelike 

diagnosering deel te neem nie. 

Die relasies wat die individu-in-krisis met belangrike andere 

het en waarin daar moontlike krisiservaringe skuil, vorm ook 

deel van die ondersoek. 

Dit is onder andere die doel van hierdie ondersoek om riglyne 

vir die gebruik van 'n hulpverleningsprogram met betrekking 

tot krisisingryping daar te stel. 

Slegs een geval sal deeglik beskryf word om die toepassing 

van die krisisingryping te illustreer. Hierdie beskrywing 

sal geskied aan die hand van die program soos uiteengesit in 

hoofstuk ses en sal in hoofstuk sewe bespreek word. Orie 

antler gevalle word in opsommende vorm aangebied ter illustra

s ie van die aangeduide essensies. 

5.3.3.2 ONTWERP VAN DIE ONDERSOEK 

Die probleem wat met hierdie studie ondersoek word, met antler 

woorde, die aanmelding van 'n leerling wat krisis bedreigende 

gedrag openbaar, word by wyse van die volgende ontwerp van 

optrede, ondersoek: 

5.3.3.2.1 EERSTE ONDERHOUD 

Doelstellings met hierdie onderhoud sluit in • 

vestiging van rapport; 

bepaling van omvang van simptome en moontlike 

gevolge van krisisgedrag. 
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verligting van krisiservaring deur ontspannings

terapie. 

voorbereiding vir formele diagnosering tydens tweede 

sessie. 

TWEEDE ONDERHOUD 

Doelstelling met hierdie onderhoud is die verdere versagting 

van krisiservaring, asook veral die toepassing van die onder

skeie stappe van die idiografiese navorsings- en diagnosering 

model (vgl hoofstuk 6 p 185). 

5.3.3.2.3 DERDE ONDERHOUD 

Hierdie onderhoud voorsien verdere verkenning van die indivi

du deur middel van kaartprojeksiemediurn (vgl hoofstuk 6 

p 198). 

5.3.3.2.4 VIERDE ONDERHOUD 

Hierdie laaste onderhoud stel die terapeut in staat om die 

diagnose en terapie deur middel van die toepassing van die 

sielkundige-opvoedkundige essensies, met die individu en sy 

verhoudingsgenoot(e) deur te werk (met ander woorde in die 

onderhawige geval, met die ouers). 

Die vrae wat gestel 

ondersoek, kan na die 

beantwoord word. 

is ten opsigte van die 

voltooiing van die 

5.4. VERLOOP VAN DIE NAVORSING 

doe! van die 

vier onderhoude 

Die idiografiese metode stel die navorser in staat om deur 
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gebruik te maak van observasie, onderhoude en meetinstru-

mente, 'n idiosinkratiese beskrywing te maak van die indivi-

du. Die omvang van die krisisgedrag kan aanvanklik bepaal 

word deur gesprekvoering. 

'n Evaluering van die kategoriee van die sielkundige-opvoed

kundige situasie vereis 'n noukeuriger bepaling van die 

essensies en die inskakeling van die selfkonsepvraelys en 

kaartprojeksietoets, stel die ondersoeker in staat om die 

relasies, leefwereld en opvoedingsklimaat van die individu te 

ontleed. Die essensies betekenisgewing, betrokkenheid, 

belewing en selfrealisering word hier ingeskakel. 

Die vraelys in sake spanning en angs (hoofstuk 6 p 191) 

vergemaklik die lokalisering van spanning en angs simptome en 

effektiewe verligting deur middel van progressiewe ontspan

ningstegnieke word ingeskakel. 

Aangesien krisisingryping onmiddellike hulpverlening vereis 

en nie oor 'n lang termyn aangebied kan word nie, is die 

fisiese bepaling van krisisingryping soos volg 

'n eerste sessie so gou as prakties moontlik na 

aanmelding; 

'n tweede sessie binne vier-en-twintig uur na die 

eerste sessie; 

'n derde sessie binne sewe dae na die tweede sessie; 

'n vierde en laaste sessie as samevatting en 

afsluiting van die diagnose en terapie deur 'n 

intensiewe onderhoud met die opvoeders en individu 



-160-

gesamentlik. Hierdie sessie behoort ook binne 'n 

redelike tydsverloop te geskied - verkieslik binne 

een week. 

Omdat dit noodsaaklik is dat die krisis spoedeisend ontlont 

moet word, kan 'n tydsbeperking op die duur van die aanvank

like onderhoud moontlik verhoed dat die affektiewe presipi

teerder in die krisissituasie, voldoende geassimileer word. 

Die lengte van die onderhoude word dus nie vooraf bepaal nie. 

Veroperasionalisering van die program (Jacobs, 1987:11) word 

soos volg uiteengesit 

Betekenisgewlng 

Betrokkenheid Belewlng 

l 
Self is 

Veelfasettig 

dentiteitsvorming ---> Evaluering ---> Selfkonsep ---> Gedrag 

O.M.V. ( RH ) 

Se l fgesprek 

RH • realistles hoog 

OH • onrealisties hoog 

Rl - realisties laag 

OL • onrealistles laag 

( OH ) 

( Rl ) 

( Ol ) 
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Die veelfasettigheid van die individu maak dat hy deur sy 

hele lewe 'n groot verskeidenheid identiteite vorm. Die 

identiteite word dan deur evaluering van norme en waardes in 

stand gehou deur middel van sy selfgesprek. Relasies wat 

die self met al die betrokke aspekte van 'n spesifieke 

identiteit het, bepaal die geintegreerde effektiwiteit van 

die identiteit binne die konteks van die ideale self. 

As gevolg van onrealistiese- en irrasionele betekenisgewing 

met die voortspruitende negatiewe belewing, is die individu 

se relasionere betrokkenheid nou geaffekteerd (nl. krisiser

varend). Hy slaag nie daarin om deur die selfgesprek deur 

te dring na die fondament van die simptoom nie en die 

affektiewe belewing eskaleer tot die kritieke situasie. 

Die verloop van die navorsing het ten doel om met die eerste 

onderhoud veral, 'n vertrouensverhouding daar te stel. 

Jacobs (1987:18) se dat dit gedoen word deur te voldoen aan 

die essensies van die pedagogiese klimaat naamlik liefde, 

kennis, respek, sorg, vertroue en eerlikheid. 

Met die volgende onderhoude word daar deurgedring tot die 

selfgesprek van die individu sodat die terapeut die spesifie

ke problernatiese identiteit(e) kan ontbloot. Verkenningsmedia 

dra by dat die individu hornself beter leer ken. Hy kry 

insig in sy selfgesprek. 

Die laaste onderhoud stel die individu in staat om sy nuwe 

insig in die werking van die intra-psigiese selfgesprek te 
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gebruik om sy relasies met sy opvoeders, te normaliseer. 

Dit voorsien die opvoeders ook van 'n werkbare program van 

pedagogiese steun aan die individu sodat hy deur akkurate 

betekenisgewing, betrokkenheid by en belewing van sy self

gesprekke, homself positief persipieer. Klem word veral 

gel~ op die betrokke problematiese identiteit. 

5.5 SAMEVATTING 

Die empiriese navorsingsontwerp soos hiervoor beskryf, stel 

die ondersoeker in staat om die betrokke leerlinge in hul 

relasies te : 

observeer, 

evalueer, 

en te beskryf. 

Toepassing van 'n terapeutiese opvoedkundige ingryping kan 

dan daarna kwalitatief oorweeg word. Daar kan dan bepaal 

word of die krisisingryping sielkundig-opvoedkundig ef fektief 

is. 

'n Breedvoerige uiteensetting van die terapeutiese program 

word in hoofstuk ses gegee. 



HOOFSTUK 6 

PROGRAM VIR KRISISINGRYPING 

6.1 INLEIDING. 

In die eerste hoof stuk is aangedui dat sornmige leerlinge wat 

krisisse ervaar, dit moeilik vind om deel te neem aan diagnose 

waar dit skriftelik projeksiemedia en vraelyste insluit. Om

dat krisishantering onmiddellike optrede vereis en veral gerig 

is op die verligting van emosionele spanning, sluit dit van

selfsprekend die volle samewerking van die krisiservarende 

individu in. 

Fadiman & Kewinan (1979:6 in Barth, 1986) stel dit dat :" .... 

since diagnostic systems have proved to be of little thera

peutic value, a more fruitful line of investigation might be 

differentiation of cognitive styles and salient perceptual 

charactaristics". Waar die affektiewe aspek van die individu 

se irrasionele gedagtes die kognitiewe komponent van wording 

sterk inhibeer, kan spesif ieke affektiewe, irrasionele 

ontwerpe dikwels geidentif iseer word as die presipiteerder van 

krisisse. Krech, Crutchfield & Ballachy (1962:17) se: "Man 

acts upon his ideas. His irrational acts no less than his 

rational acts are guided by what he thinks, what he believes, 

what he anticipates". Diagnosering deur die stand van die 

kognitief~, affektiewe wording van die individu te bepaal, 

kan waarskynlik dan die effektiefste ingryping wees. 

Die ontwerp van •n metode van diagnosering en hulpverlening 

behoort dus van hierdie basis uit te gaan. Om die probleem 

te ontleed wat in die inleidende paragraaf gestel is, is in 
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hoofstuk twee aandag gegee aan opvoeding asook krisisse in die 

opvoedingsituasie. 

In hoofstuk drie is verskeie hoof faktore ge1dentifiseer as 

moontlike oorsake van krisisse en is verder ontleed. 

Enkele terapiee waardeur hulp aan die volwassewordende in

dividu gelewer kan word, is in hoofstuk vier kortliks omskryf 

en hulle toepassing in 'n spesifieke program is verduidelik. 

In hierdie hoofstuk (ses) wil die ondersoeker 'n hulpprogram 

daarstel, gebaseer op gedeeltes van die terapiee wat alreeds 

bespreek is. Die doel met hierdie hulpprogram is om die 

krisiservaringe van die besondere individue, vanuit 'n Siel

kundig-Opvoedkundige vertrekpunt te beskou. Die terapie wat 

dan aangebied word, sal ook vanuit dieselfde perspektief 

aangebied en evalueer word. 

Om te probeer slaag in 'n poging om 'n opvoedkundige ingryping 

te maak in 'n krisissituasie, is dit nodig om kennis te neem 

van die essensies waaraan voldoen moet word indien dit 'n 

opvoedkundige aanslag is. Die kriteria wat gebruik word, is 

in hoofstuk twee en drie alreeds geYdentifiseer. 'n Spesi

fieke uiteensetting word hierna kortliks gegee om te dien as 

basis vir die verdere beplanning. 

6.2 VERTREKPUNT 
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6.2.1 INLEIDING 

Die individu (volwassewordende) 

homself en sy wereld betrokke. 

uit verhoudinge tussen die mens 

houdinge met homself. Hy wil 

is in sy wording steeds met 

Hierdie wisselwerking bestaan 

en ander mense maar ook ver-

voortdurend sy inner like 

behoeftes bevredig en terselfdertyd die eise van sy wereld 

suksesvol hanteer. Die daarstelling van gesonde verhoudinge 

(relasies) binne die self en tussen die self en die omgewing 

dui op gesonde aanpassing. 

Die gekompliseerde samelewing veroorsaak veelvuldige spanning 

by die individu - wat die aanpassingsvermoe van die individu 

tot die uiterstes kan beproef. Hierdie belading van die 

aanpassing kan tot gevolg he dat foutiewe meganismes aangeleer 

word, waardeur die individu sy wordingsverloop in stand wil 

hou. Volgehoue spanning kan maklik angs by die individu 

veroorsaak. Angs kan weer veroorsaak dat die aanpassingsme

ganismes wat alreeds foutief is, oneffektief raak. Dit kan 

lei tot veelvoudige probleme in die wordingsverloop wat verder 

kan uitkring tot die belewing van 'n krisis. 

Die spanning wat lei tot veelvuldige probleme met identiteits

vorming, veroorsaak by die individu selfdiffusie en roldiffu

sie. Verwarring in 'n spesifieke identiteit veroorsaak 'n, 

negatiewe beweging in die selfkonsep. 

gevolglik ook na die negatiewe pool. 

Selfrealisering beweeg 

Gedrag wat voortvloei 

uit selfrealisering kan nou antisosiale vorme 

eskaleer tot krisisgedrag. 

aanneem en 
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6. 2. 2 SELFAKTUALISERING 

Die selfkonsep is die aspek in die menslike persoonlikheid wat 

dien as die motivering van menslike gedrag en wat dan uitein

delik die kwaliteit van sy eksistensie en lewensopenbaringe 

bepaal. Volgens Terblanche en du Tait (1983:3) word die 

selfkonsep sentraal in die menslike persoonlikheid gestel en 

wel in die volgende verhouding, soos deur Vrey (1974:363) 

beskryf is Die selfkonsep is die "lens" wat die "uitstra

lende krag" van die persoonlikheid vanuit die persoonskern in 

fokus bring op die persoonlikheidstrekke. 

Selfaktualisering bestaan uit die doelbewuste pogings.van die 

individu wat daarop ingestel is om die latente moontlikhede 

van die self te realiseer. Selfaktualisering is dus nie net 

selfontplooiing nie maar oak selfhandhawing. Terblanche & du 

Tait (1983:3) se dat selfhandhawing op selfverdediging gerig 

is, want daardeur beleef die individu kontinuiteit. Self

aktualiserende handelinge moet altyd getrou wees aan self-

kennis of selfidentiteit. Rogers (1979:508) se hierdie 

selfidentiteit kanaliseer menslike gedrag op so 'n wyse dat 

gedrag en selfkonsep kongruent is. Indien dit nie so is nie 

kan inkongruensie tussen gedrag en selfkonsep angswekkend wees 

en kan dit allerlei afweerhoudings en -gedrag in werking stel. 

Terblanche & du Toit (1983:4) bevestig uit die literatuur dat 

die individu se gedrag in ooreenstemming met sy selfkonsep 

moet wees om daardeur sy selfkonsep te handhaaf en te stabili

seer. Felker (in Terblanche & du Toit, (a.w:4) se: the 
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child or adult will act in ways which he thinks consistent 

with the way he sees himself". 

Indien die kwaliteit van die individu se selfkonsep vasgestel 

kan word, kan die gedrag wat met die selfrealisering van die 

selfkonsep verband hou, waarskynlik geantisipeer, veralgemeen 

en voorspel word. Dit is heelwaarskynlik korrek dat 'n lae 

selfkonsep met verskeie vorme van onaanvaarbare- en onef fek

tiewe gedrag verbind kan word. 

Waar die kwaliteit van die affektiewe komponent grootliks 

bepaal of die individu selfaktualiserend of selfbeskermend 

gaan optree, wil dit dus lyk of die affektiewe belewing, die 

ontspringing van die gedrag is. Gedrag word in ooreenstem

ming met die kognitiewe komponent (identiteit) gekanaliseer. 

Angsbelewinge kan die kognitiewe kanalisering dus negatief rig 

en waar die affektiewe komponent van die selfidentiteit die 

presipiteerder van krisisgedrag vorm, kan die oneffektiewe 

handeling selfvernietigend wees. 

6.2.3 SELFGESPREK. 

Die individu het 'n verhouding met homself. In 'n verduide-

liking van die begrip Kommunikasie (hoofstuk twee) is gese dat 

kommunikasie ook verbinding is. Die verbinding tussen ek en 

self kan alleen deur die individu uitgebou word deur middel 

van die selfgesprek. 

Raath & Jacobs (1990:29) se dat die selfgesprek die wyse is 

waarop die individu met homself oor homself praat en hierdie 
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gesprek kan verskeie vorms aanneem. Belangrik in al hierdie 

is die moontlikheid dat die negatiewe inhoude van hierdie 

gesprek vir die individu waarhede kan word wat die polariteit 

van die selfkonsep negatief of positief beinvloed. "Die wyse 

waarop die kind belewe, betekenis gee en betrokke raak, 

aktiveer en beYnvloed die selfgesprek, wat op sy beurt weer 

die selfkonsep, wat soos 'n pendulum van 'n horlosie heen en 

weer tussen negatiewe en positiewe pole beweeg, aktiveer" 

(Raath & Jacobs, 1990:32). 

Voorstelling van die dinamiek van die selfkonsep. 

Belewing 

Betrokkenheid 

Betekenisgewing 

Negatief Positief 

Selfkonsep 

(N.a.v. Raath & Jacobs, 1990:30). 

Uit die literatuur wat in hoofstuk drie beskryf is, het dit 

geblyk dat die affektiewe komponent van die selfkonsep 'n 

motiverings- en rigtinggewende komponent is wat gedrag op 'n 

besondere wyse ontlok en rig. Die affektiewe komponent sal 
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veral deur middel van die selfgesprek die polariteit van die 

betrokke identiteit by die individu beklemtoon sodat die 

individu tot selfrealisering kan beweeg; of horn dwarsboom en 

horn tot selfbeskerming en selfhandhawing dwing. Wanneer die 

selfkonsep baie laag en onrealisties 

nou deur die affektiewe- I kognitiewe 

word, ernstige afwykende gedrag wees. 

is, kan die gedrag wat 

komponente gerealiseer 

In ekstreme gevalle 

kan patologiese gedrag destruktief, irrasioneel en psigoties 

wees. Wanneer die integrasie van die self bedreig word, 

ontwikkel die krisis as gevolg van die angswekkende, onrealis

tiese- en irrasionele pogings van die individu om sy selfbeeld 

in stand te hou. 

6.3 MOTIVERING VIR 'N SPESIFIEKE PROGRAM 

Die Opvoedkundige-Sielkundige voorwaardes wat Jacobs (1987:5) 

stel vir effektiewe opvoeding vanuit die Sielkundige Opvoed

kunde, is relasievorming en 'n opvoedkundige klimaat. As 

vooronderstelling is die leefwereld van die individu 'n 

verdere voorwaarde. Hierdie leefwereld omsluit die konkrete 

wereld buite die self, die wereld van die interpersoonlike 

verhoudinge asook die verhoudinge met die self. 

Die essensies waaraan voldoen moet word vir optimale volwasse

wording is belewing, betrokkenheid, betekenisgewing en self-

aktualisering. Voldoening aan hierdie vereistes stel die 

individu in staat tot die vorming van die ideaalbeelde wat die 

selfbeeld vorm, wat in die totale geintegreerde selfbeeld 'n 

voorstelling is van die selfidentiteite van die individu. 
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Waar die individu in een of meer van die identiteite deur sy 

selfgesprek, ervaar dat hy affektief/kognitief nie positief 

daarin slaag om sy gedrag in lyn met die identiteite te 

manifesteer nie, ontstaan die noodbelewing wat die selfont

plooiing en selfhandhawing bedreig. Dit is wanneer daar vir 

die individu 'n krisis kan ontstaan. 

Krisisingryping, om opskorting van die volwassewording van die 

individu te neutraliseer, word nou spesifiek aangewys. 

Omdat die ingryping vanuit 'n Sielkundig-Opvoedkundige ver

trekpunt beplan word, moet die fondament van hierdie krisis

ingryping ook relasievorming, die opvoedingsklimaat en leef

w~reld as opvoedkundige-sielkundige voorwaardes he. Dieselfde 

aktiwiteite wat vir volwassewording noodsaaklik is, naamlik 

betekenisgewing, betrokkenheid, belewing en selfrealisering, 

is ook hier noodsaaklik. 

Wat van die uiterste belang is, is dat die uniekheid van die 

leefwereld van die individu erken moet word. Die uniekheid 

van die relasies wat die individu met sy totale wereld, van

die-wereld, in-die-wereld gestig het, noodsaak dat die tera

peut sy eie verwysingsraamwerk opskort, sodat die individu se 

eie unieke verwysingsraamwerk waardeur hy 'n unieke stempel 

afdruk op sy wereld, blootgele kan word. 

Omdat die mens in ooreenstemming met sy selfbeeld (selfiden

teite) optree, beteken dit dat die identiteite 'n rigtingge

wende komponent is van die selfbeeld wat gedrag bepaal en 
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reguleer. Die affektiewe komponent en kognitiewe komponent 

kan nie van die konatiewe komponent geskei word nie. Inteen

deel, die drie komponente tree as eenheid op. waar die gedrag 

wat deur die selfkonsep geinisieer en gemodereer word, die 

individu in gevaar stel, moet die terapeut, deur die selfkon

sep van die individu, die gedrag verander. Die terapeut kan 

nie self die gedrag verand~r nie. Hy kan alleen deur die 

individu in staat te stel om homself te 'ontdek', die individu 

herorienteer ten opsigte van sy sienings van die komponente 

van die self (onder andere deur rniddel van die selfgesprek). 

Die program wat beoog word, sal dus die selfbeeld as sentrale 

vertrekpunt neern. Addisionele aspekte wat uit die Reali

teits- en Rasioneel Emotiewe terapiee geneern word, sal die 

terapeut kan ondersteun in hierdie herorientering (sien punt 

6.4.2). 

6.4 BASIS VAN TEORIE. 

6. 4 .1 INLEIDING 

Krisisingryping rnoet presies wees wat die woord se 'n 

daadwerklike ingryp in 'n situasie wat gevaar inhou. 

ingryping rnoet vinnig, akkuraat en effektief wees. 

6.4.2 VORM 

Hierdie 

Die basiese uitgangspunt van krisisingryping in die onder

hawige navorsing is die van Relasieterapie (Jacobs, 1987:3-7). 

Relasieterapie wil die angs wat kan ontwikkel uit die gevoels-

matige betekenisdirnensie, verwerk. Waar hierdie angs die 
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logiese betekenisgewing verwring sodat irrasionele kognisies 

lei tot afwykende gedrag, kan krisissituasies soms ontstaan. 

In hoofstuk vier is Krisisintervensie as terapievorm bespreek. 

Omdat dit 'n bondige vorm van 

hierdie terapievorm te gebruik. 

terapie is, is 

Die opvoedkundige 

besluit om 

ingryping 

in 'n krisissituasie sal dan voldoen aan die basiese vorm soos 

uiteengesit in die bespreking van beginsels in punt 4.3.2.3.1. 

(p 136). 

Uit die Realiteitsterapie word die drie aspekte naamlik 

realiteit, verantwoordelikheid en reg en verkeerd, ook by 

krisisingryping geYnkorporeer, asook die basiese uitgangspunt 

van Rasioneel Emotiewe terapie (RET) naamlik dat daar beteke

nisvolle oorvleueling plaasvind tussen denke en emosie. Die 

inskakelingsmoontlikhede sal duideliker blyk in afdeling 

6.5.2, wanneer die beplanning uiteengesit word. 

6.4.3 MOTIVERING 

Omdat die individu waarmee die ondersoeker bemoeienis moet 

maak, aanvanklik negatief staan teenoor enige aktiewe, skrif

telike vorm van diagnose, is die onderhoud as aanvang van 'n 

bemoeienis, eintlik as vanselfsprekend. 

Deur die onderhoud kan daar 'n 

persepsie gevorm word van die gebeure; 

ondersteuning van die situasie beplan word; 

ontwerp van meganismes wees vir die handhawing van 

die individu. 
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Inskakeling van antler hulpmiddels sal bepaal word deur die 

mate van ontspanning wat bewerkstellig word deur die eerste 

onderhoud. 

6.4.4 VERDERE UITBOUING 

Verskeie van die fasette van R.E.T., Realiteitsterapie en 

die beplande krisisingryping Relasieterapie kan suksesvol by 

ingeskakel word. Meer spesifieke verwysings na die betrokke 

fasette van die onderskeie terapiee sal gemaak word wanneer 

daar onder punt 6.5.3. oorgegaan word tot 'n spesifieke 

beplanning van die opvoedkundige ingryping in krisissituasies. 

Hulpmiddels soos die Selfkonsepvraelys, Kaartprojeksietoets, 

Ontspanningsterapie, vraelys i/s spanning en angs, sal met 

verloop bespreek word. 

6.5 KRISISINGRYPING 

6.5.1 INLEIDING 

Wanneer die individu ('n leerling) in sy lewensopgaaf, nl. 

volwassewording, verstrik raak 

krisissituasie, sal die opvoeders 

situasie (ouers, onderwysers en 

in 'n lewensbedreigende 

in sy prim~re opvoeding

kerkleiers) waarskynlik die 

hulp van 'n professionele terapeut inroep. 

van die terapeut se bemoeienis sal bepaal of 

opvoedkundig-sielkundig gevestig is. 

Die vertrekpunt 

die ingryping 

Uit die aard van die beroepsbemoeienis wat die ondersoeker (as 

beroepsterapeut) met krisiservarende individue maak, moet 

hierdie bemoeienis beantwoord aan die kriteria van die Siel-
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kundig-Opvoedkundige essensies. Hierdie essensies is in 

afdeling 6.3 van hierdie hoofstuk geformuleer. Addisioneel by 

hierdie essensies behoort die bemoeienis ook te voldoen aan 

die Christelike beginsels indien die individu as Christensko

lier geidentifiseer is. Die program wat beplan word, kan dus 

uiteindelik ook Christelik-Opvoedkundig-Sielkundig verant-

woordbaar wees. Wanneer die individu nie as Christen 

geidentifiseer is nie, sal die aksent steeds bly by die 

uiteindelike transendentering verby die beperkinge van die 

tyd-ruimtelike. Hierdie verhoogde vlak van selfaktualisering 

is die kroon op die realistiese selfkonsep. Hierdie onder

soek word egter beperk tot die Sielkundig-Opvoedkundige 

essensies. 

6.5.2 BEPLANNING. 

Sodra 'n individu-in-krisis aanmeld vir hulp kan observering 

van gedrag op drie wyses geskied, naamlik deur: 

die individu dop te hou; 

gesprekvoering; 

evaluering (toetsing) . 

Die ingesteldheid van die individu wat aanmeld vir hulp skakel 

toetsing aanvanklik uit (Sien rede vir ondersoek). 

Onmiddellike ingryping sal dus noodwendig moet bestaan uit: 

observering; 

onderhoude. 

6.5.2.1 OBSERVERING 

Die opgeleide, ervare terapeut sal deur sy ingesteldheid 'n 
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verskeiedenheid wenke en aanwysings van die individu ontvang 

sonder dat daar enigsinds 'n gesprek begin is. Die kwali

teite wat die terapeut hier benodig, sal bespreek word onder 

afdeling 6.5.2.2. Observering van die individu vereis dat 

die terapeut die noodsaaklike inligting sal bekom sonder om 

die individu te ontstel. 

6.5.2.2 ONDERHOUD 

Seide die observering van die individu sowel as onderhoude met 

die individu is daarop gerig om 'n deeglike 'assessment' te 

maak. Hierdie waardering van die individu sluit in 'n evalu-

ering van die persoonlikheid waarmee die individu, midde-in 'n 

groep, die verskeidenheid fisiese- en sosiale toestande tege

moet tree en hanteer, asook al die lewensprobleme oplos, onder 

andere stres. 

Daar is 'n verskeidenheid aspekte verbonde aan gesprekvoering 

in 'n onderhoud, waaraan voldoen moet word om observering van 

die individu en sy probleem optimaal te struktureer. 

1. Die terapeut moet homself nie anders voordoen nie - hy 

moet opreg wees. 

2. Die terapeut moet die individu onvoorwaardelik 

aanvaar. 

3. Die terapeut moet openlik en vry met homself omgaan -

hy moet homself aanvaar in die gesprek. 

4. Die terapeut moet 'n bepaalde instelling handhaaf wat 

spruit uit gevoelens van respek, warmte, diep opregte 

belangstelling, aandag, sorg en liefde. 

5. Die terapeut moet homself inleef in die lewenswereld 



-176-

van die individu en vanuit die se belewingswereld en 

ervaringskader intree. 

6. Die terapeut moet sy eie verwysingsraamwerk opskort. 

7. Die terapeut moet die moontlikhede van die mens ken 

waardeur hy homself kan help as die voorwaardes 

gunstig is. 

8. Die terapeut moet op die regte tyd die regte woord 

spreek. 

Die gesprek van die terapeut met die individu (onderhoud), 

moet op hierdie vlak voldoen aan basiese essensies soos onder 

andere 'n kennende, begrypende, vertrouende instelling van die 

terapeut teenoor die individu. 

kommunikasie is veral belangrik 

Die nie-verbale aspekte van 

om hierdie installing te 

reflekteer. Lyftaal soos gerealiseer deur die aksies van die 

gesig, oe en liggaam, beklemtoon dat die gespreksgenote in 

relasie tot mekaar tree as subjektief betrokke deelgenote en 

nie as objektiewe buitestaanders. 

Die gevoelsklimaat wat die terapeut skep, kan die individu in 

staat stel om die insette wat die terapeut lewer, te ervaar 

deur: 

medemenslikheid, liefde, vryheid; hy kan die ruimte 

self betree en 'n nuwe orientasie moontlik maak; 

tot 'n beter begrip van die self te kom; 

die ervaring van aanvaarding, moontlikhede identifi

seer en stel vir verandering en groei; 

'n verkryging van meer vertroue in die self - dit lei 

tot groter selfbeheersing en groter integrasie van 

die self sodat hy probleme beter kan hanteer. 
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Ingesluit in die voorgaande is dit vanselfsprekend dat die 

terapeut: 

'n belangstelling in kinders moet he; 

'n voorbeeld van vriendelikheid en opgewektheid moet 

wees; 

'n bereidheid moet openbaar tot openheid asook om te 

leer; 

met die probleem kan omgaan; 

verhoudings moet kan stig; 

konfliksituasies kan hanteer; 

die regte vrae moet kan stel; 

goed moet kan luister; 

die gespreksinhoud moet kan saamvat en terugvoering 

(reflektering) gee. 

Die doel met die onderhoud sal onder andere wees: 

1. Vasstelling van die bestaan van die probleem. 

2. Spesifieke en akkurate definiering van die probleem. 

3. Eksplorering van die situasie 

a) vanuit die perspektief van die individu; 

b) vanuit buitestaanders se perspektief. 

4. Vasstelling van die moontlikhede van verandering deur 

a) eie beheer; 

b) beheer buite die self. 

5. Indien 4(b), die oorweging van metodes van emosionele

en houdingsveranderinge. 

6. Indien 4(a), ontwikkeling van alternatiewe oplossings. 

7. Evaluering van alternatiewe oplossings aan die hand 

van die meriete en gevolge. 
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8. Selektering van die gewenste alternatief en implemen

tering daarvan. 

9. Evaluering van die effektiwiteit van die oplossing. 

10. Indien die probleem nie opgelos is nie, wat is die 

volgende moontlikheidl 

Deur die onderhoud word die ingryping in die krisissituasie 

beplan, geYnisieer, geevalueer en getermineer. 

6.5.3 SPESIFIEKE PROGRAM 

6.5.3.1 INLEIDING 

Om die probleem van die affektiewe krisis van die individuele 

krisiservarende leerlinge, aan te spreek, sal die ondersoeker 

nie die individu onderwerp aan enige skriftelike opdragte met 

die aanvang van die krisisingryping nie. Om die program 

logies uiteen te sit, word die onderskeie stappe vervolgens 

bespreek, alhoewel dit nie noodwendig tydens die onderhoude so 

rigied hoef te verloop nie. 

6.5.3.2 EERSTE ONDERHOUD 

Die individu meld aan by die terapeut vanwee verwysing deur 

ouer, onderwyser, kerkleier of medikus. Hierdie eerste 

onderhoud se lengte word nie deur tyd bepaal nie. Die 

individu word ingelig dat hyself bepaal hoe lank die onderhoud 

sal duur. 

6.5.3.2.1 DOELSTELLINGS 

(a) Vestiging van rapport. Dit is belangrik dat die indivi-

du verseker sal voe! dat hy enige verbale mededelings mag 
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maak wat absoluut vertroulik hanteer sal word. Sonder sy 

toestemming sal geen inligting aan enigiemand anders 

oorgedra mag word nie. 

(b) Stigting van verhouding. Hier is dit belangrik dat die 

(c) 

individu vertroue sal openbaar om genoegsaam homself oop 

te stel vir behoorlike interaksie met die terapeut. Die 

terapeut sal dus moet voldoen aan die essensies vertroue, 

begrip en gesag (sien punt 6.5.2.2) 

'Ontdekking• van simptome. Nadat die individu ervaar 

dat hy onvoorwaardelik aanvaar word, kan die 

begin 9m die klaarblyklike rede vir verwysing 

terapeut 

te defini-

eer. Hier word die fisiese gedrag bespreek waardeur die 

individu homself deur sy gemeenskap laat identifiseer het 

(Voorbeeld: Stokkiesdraai). 

(d) Bespreking van gedrag. Die neutrale bespreking van die 

simptomatiese gedrag behoort die individu toe te laat om 

tot 'n mindere mate affektief oorheersd te reageer oor 

die gedrag onder bespreking. 

(e) Bespreking van die gevolge van die gedrag. Geen 

kwalitatiewe bespreking word hier gemaak nie. Alleen die 

werklike ervaarde gevolge word bespreek byvoorbeeld, 

verlies aan skolastiese inligting na stokkiesdraai, of 

skade aan motor nadat oormatige alkohol gebruik, •n 

ongeluk veroorsaak het. 

(f) Invloed wat die gevolge op die individu het in sy onmid

dellike leefwereld. Hier kan sprake wees van affektief, 

kognitief ervaarbare gevolge, byvoorbeeld aggressie, 

skaamte, ensovoorts. 

(g) Gevolge vir die lede van die primere opvoedingsituasie. 
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Hier kan die invloed wat die gedraginge op veral die 

opvoeders en ander lede van die opvoedingsituasie het, 

bespreek word. Let op dat geen kritiek uitgespreek word 

deur die terapeut nie. 

(h) Gevolgtrekking deur die individu ten opsigte van wat die 

gevolge van die gedrag. 

a) affektief 

b) kognitief 

nou van die individu vereis. 

Die doelstelling hier moet wees om die individu te lei 

tot die besef dat hy nie onbelemmerd net kan aangaan nie. 

Daar is 'n kruispad. 

(i) Moontlike oorsake van die krisissituasie. 

Geleidelik word die individu begelei om die oorsaak van 

gedrag te probeer bepaal. Die laaste strooitjie het die 

kameel se rug gebreek. Daardie strooitjie (gedrag) is 

onder punt (c) bespreek. Nou moet die ander faktore wat 

opbou, ontdek word. 

(j) Ontwikkeling van die oorsaak(e) 

Na aanleiding van die eksplorasie onder punt (i), word 

probeer vasstel hoe dit moontlik is dat die oorsaak kan 

ontwikkel sodat 'n krisis ontstaan. 

(k) Affektiewe belewing voor en tydens die krisis. 

'n Evaluering van die emosionele rykdom/armoede en 

stabiliteit van die individu. 

(1) Kognitiewe belewing voor en tydens die krisis. 

'n Bespreking van die kognisies wat die individu kan 

identif iseer soos dit betrek is by die gedragsmanifes

tering wat gelei het tot die krisis. 
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(m) Ontspanning. 

Progressiewe ontspanning word deur die terapeut bespreek 

(sien punt 6.6). Die terapeut moet na aanleiding van 

die verloop van die onderhoud tot dusver, bepaal of die 

individu daartoe instaat sal wees om die volgende stap 

aan te pak en af te handel. Hierdie deel is belangrik 

om die ontspanningsterapie suksesvol in te skakel. 

(n) Vraelys in sake spanning en angs. 

Die individu voltooi die vraelys (sien punt 6.7) 

Aangesien die resultaat van die vraelys dadelik beskik

baar is, word dit direk met die individu bespreek vir 

gebruik by punt (o). 

(o) Ontspanningsterapie. 

Die individu word geleer om te ontspan (sien punt 6.6) 

(P) Beplanning van positiewe optrede. 

Hier word saam met die terapeut besluit op gedrag wat vir 

die individu voordelig sal wees terwyl dit die betrokke 

opvoeders in die opvoedingsituasie 

Beplanning van addisionele steun by 

rustig sal stem. 

wyse van vriende, 

onderwyser, ouer of enige antler aanvaarbare ondersteuning 

word hierby ingesluit. 

(q) Kontrak. 

Die beplanning van die optrede geskied in ooreenstemming 

met die beginsels van Glasser se Realiteitsterapie. 

(sien punt (h) p 125). Belangrik onder hierdie afdeling 

is die moontlike selfmoordpogings. Die opstel van 'n 

kontrak om nie weer 'n selfmoordpoging aan te wend voor 

die volgende onderhoud nie, word bespreek. Die individu 

gee 'n skriftelike verklaring wat hy onderteken waarin hy 
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onderneem om nie enige paging aan te wend wat sy lewe in 

gevaar stel nie. 

by te woon. 

Hy onderneem om die volgende onderhoud 

Indien die individu probleme ervaar met hierdie onder

neming, behoort die terapeut te reel vir nasorg in 'n 

hospitaal of antler veilige hawe met of sander die nodige 

medikasie. 

(r) Beplanning van die volgende onderhoud. 

Dit is die ideaal om die volgende onderhoud binne 24 - 48 

uur te hou. Hier word die individu huiswerk gegee wat 

verband hou met die verloop van die onderhoud tot dusver. 

Die individu word ook ingelig dat die krisisingrypings

program oor vier onderhoude strek wat onder andere 'n 

gesamentlike onderhoud kan insluit met ouers en/of antler 

betrokke opvoeders. 

Daar kan na afhandeling van die krisisprogram gesamentlik 

besluit word op verdere terapie van •n minder intensiewe 

aard indien dit nodig blyk te wees. 

(s) Afsluit van onderhoud. 

Dit is vir die terapeut nodig om die onderhoud kalm en 

gemaklik saam te vat sodat die individu in staat is om 

die veilige hawe van die terapievertrek te verlaat. 

Krisisingryping geskied vir die terapeut op so 'n wyse 

dat elke onderhoud as die laaste onderhoud beskou moet 

word. Die individu behoort dus met die bemoeienis wat 

die terapeut met horn gemaak het, onafhanklik met sy !ewe 

voort te kan gaan. Dit gebeur dikwels dat die affek

tiewe ontlading by die individu 'n valse gevoel van 
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verligting skep waardeur die individu homself oortuig dat 

hy 'dit nou op sy eie kan maak'. Dan daag so 'n indivi-

du nie op vir verdere onderhoude nie. 

6.5.3.3 TWEEDE ONDERHOUD 

Met die aanvang van die onderhoud stel die terapeut die 

individu op sy gemak. Ten opsigte van die duur van die 

onderhoud, lig die terapeut die individu in dat die individu 

bepaal hoe lank die onderhoud sal duur. Die terapeut is tot 

die beskikking van die individu. Motivering vir hierdie 

aspek is die moontlikheid wat dit vir die individu stel om van 

sy spanning te verlig met die wete dat hy nie net 'n halfuur 

tyd het nie. Die terapeut kan die duur beperk tot 'n maksi-

mum van twee ure. Die ervare terapeut kan dit s6 doen dat 

die individu voel hy het self die onderhoud beeindig. 

(a) Vestiging van rapport. 

Hierdie aspek van die onderhoud sluit onder andere in 

verwelkoming van die individu sonder onnodige heuning-om

die-mond-smeer; op gemakstelling deur gesprek oor alle

daagse gemeenplase. 

(b) Huiswerk. (Verwys na punt (r) p 182) 

Die individu rapporteer oor die opdrag wat hy moes uit

voer. Die beginsels van Realiteitsterapie naamlik geen 

verskoning en geen straf (punte (g) & (h), p 125) is hier 

van krag. Indien die beplanning skipbreuk ly as gevolg 

van 'n oorentoesiastiese kontrak, word die plan gewysig 

sodat die individu sy verantwoordelikheid kan uitvoer. 

(c) Verloop van onderhoud. 

Verdere beplanning van hierdie onderhoud. 
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(d) Ontspanning. 

Toepassing van die ontspanningsterapie. Terapeut 

kontroleer effektiwiteit van hierdie tegniek. (Punt 6.6). 

(e) Verslag. 

Die individu kan verslag !ewer 

tyd tussen die twee onderhoude. 

dere belewenis is van angs. 

(f) Selfkonsepvraelys. 

oor die verloop van die 

Stel vas of daar ver-

Tot dusver was die bernoeienis met die individu veral 

daarop toegespits om verligting van spanning en angs te 

bewerkstellig. Deur verbalisering is probeer om die 

skerp aksentuering van die affektiewe betekenisgewing te 

sublimeer. 

Die terapeut moet nou die individu voorberei om die self

konsepinventaris te voltooi (sien punt 6.8). Indien die 

individu gereed is vir hierdie taak, kan die terapeut die 

doelstelling met die afneem van die vraelys aan die 

individu verduidelik. 

Aangesien die konstituering van die leefwereld van die -

individu afhanklik is van die vestiging van relasies, wil 

die terapeut na die verskillende fasette van die self 

kyk. Die selfkonsepvraelys vergemaklik hierdie opgaaf 

vir die terapeut. 

Na voltooiing van die vraelys, terwyl die individu tee 

bedien word, sal die terapeut die selfkonsepvraelys 
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nasien. Die resultate word vervolgens met die individu 

bespreek. 

Die terapeut sal nou meer intensief fokus op die probleem 

van die individu. Om dit te bewerkstellig gebruik hy 

die onderskeie stappe van die idiograf iese navorsings- en 

diagnoseringsmodel (vgl. Jacobs, 1987:9). Hierdie stappe 

is: 

(g) Die funksioneringsbeeld. 

Die probleem soos aangemeld is. 

(h) Die fenomeenbeeld. 

Daar word op die probleem as sodanig gefokus. 

aspekte van die probleem word ondersoek. 

(i) Relasiebeeld. 

Al le 

Die beskrywing van relasies gee vir die terapeut 'n aan

duiding van moontlikhede ten opsigte van die ontstaan van 

die funksioneringsprobleem. 

(j) Persoonsbeeld. 

Die betekeninge wat die individu gee aan die relasies. 

Deur terugverwysing na die response van die selfkonsep

vraelys (deur middel van 'n bondige opsomming; sien 6:8) 

kan die beskrywing van die relasies vanuit die individu 

se eie raamwerk, verstewig word. Dit is ook moontlik om 

verskeie irrasionele idees oor die self hier te identifi

seer na aanleiding van die response op die selfkonsep

vraelys. 

(k) Irrasionele aktualisering. 

Die irrasionele betekenisgewing veroorsaak irrasionele 
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gedrag. Verbinding van die irrasionele betekenisgewing 

(affektief en kognitief) aan die funksioneringsprobleem, 

kan die individu insig besorg in die probleem as 

fenomeen. 

(1) Huiswerk. 

Die verwerking van die lys van irrasionele idees en 

verbaliserings (punt 4.3.2.2.3.) is vir die individu 'n 

opdrag wat hy moet uitvoer ter voorbereiding van die 

volgende onderhoud. 

(m) Afsluit van onderhoud. 

Samevatting deur rustige en logiese opsomming van 

onderhoude tot dusver, afgesluit met beplanning van dag 

en tyd van volgende onderhoud binne die volgende week. 

6.5.3.4 DERDE ONDERHOUD 

(a) Vestiging van rapport 

(b) Huiswerk opvolg 

(c) Die verloop van terapie 

Daar word kortliks deur die terapeut en 

mentlik 'n verbale opsomming gemaak van die 

die terapie tot op datum. 

individu gesa

verloop van 

(d) Verdere beplanning van die onderhoud. 

(e) Verdere verkenning. 

Die terapeut berei die individu voor vir die deelname aan 

'n projeksietoets. 

(f) Die projeksietoets. (Sien punt 6.9) Na voltooiing van 

die toets word die resultate deur die terapeut evalueer 

terwyl die individu ontspan. Daarna word die resultate 

met die individu bespreek. 
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(g) Diagnose. 

Vanwee die moontlikheid dat die individu met die vorige 

onderhoude voldoende ondersteun is om nou 'affektief' te 

ontspan, kan die werklike probleem meer akkuraat gediag

noseer word en kan die terapie hiermee saamvloei. Die 

volgende fasette van die onderhoud is die uitvloeiing van 

die terapeutiese program aan die hand van die Relasiete

rapie. (Jacobs & Vrey, 1982:93) (sien punt 4.3.2.4.3.). 

(h) Selfgesprek. 

'n Analise van die individu se selfgesprek. 

(i) Self-bewustheid. 

'n Bewuswording van die essensies van die selfgesprek lei 

tot 'n intensivering van die bewustheid van die self. 

(j) Egte betekenisgewing. 

Die terapeut moet saam met die individu poog om die 

betekenisgewing van 

optredes te omskep 

die individu te positiveer en deur 

tot die vestiging van 'n gesonder 

selfbeeld en suksesbelewing. 

kan nou as huiswerk dien. 

Die oefening van optredes 

(k) Identiteitsvorming. 

Die ervaring van sukses deur die veranderde betekenisge

wing moet die kern- en status identiteite van die 

individu deurdring en lei tot 'n beter selfkonsep, wat 

uitkring in die positiewe selfaktualisering. 

(1) Positiewe selfkonsep. 

Die steun van die terapeut in die ontwerp van prakties

ui tvoerbare aksies vir positiewe uitbreiding van betrok

kenheid, belewing en betekenisgewing deur die vorming van 

relasies tussen die individu en andere, dinge en idees. 
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Die uitbreiding van die omvang van selfkennis, brei 

terselfdertyd ook die relasies met die self uit. Hier

die steun deur die terapeut van die individu in die 

vorming van 'n positiewe selfkonsep, begin in die 

krisisingryping momentum kry en kan deur gebruik te maak 

van die belangrikste andere in die individu se leef

wereld, verder uitgebou word. 

(m) Afsluit van onderhoud. 

Beplanning vir die laaste onderhoud sluit in gereedmaking 

van die individu om in die gesamentlike onderhoud, die 

uitklaring van foutiewe relasies, irrasionele idees en 

onrealistiese kognisies, met die betrokke opvoeders uit 

te klaar. 

6.5.3.5 VIERDE ONDERHOUD 

(a) Vestiging van rapport. 

Indien so gereel, sal die betrokke opvoeders (ouers) van 

die individu persoonlik teenwoordig wees. 

(b) Beplanning van die onderhoud. 

Vooraf bepaling of die opvoeders tydens die hele 

onderhoud teenwoordig moet wees, moet met die individu se 

goedkeuring geskied. 

(c) Bespreking van Opvoedkundig-Sielkundige voorwaardes en 

essensies van opvoeding met die opvoeders. 

(d) Relasies. 

Die individu, met behulp van die terapeut, definieer die 

aandeel wat relasies het in die vestiging van die vol-

wassewording van die individu. Foutiewe kommunikasie 

word ook deur die individu bespreek met die opvoeders. 
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Die terapeut sal die bespreking in 'n spesifieke rigting 

lei sodat die foutiewe of afwesige invloede van die 

primere opvoedingsituasie in die ontstaan van die krisis, 

beklemtoon word. 

(e) Ondersteuning deur opvoeders word beplan. 

(f) Die Christelike ingesteldheid as anker en fondasie vir 

optimale selfrealisering. Bevestiging dat die individu 

dit as basis het. Die terapeut benader hiedie aspek ver

sigtig en beklemtoon eintlik net die waarde van geloof. 

(g) Afsluit van onderhoud met voorsiening van voldoende 

kontakpunte vir verdere gebruik - asook verdere reelings 

vir voortgesette terapie en ouerbegeleiding (indien so 

beplan). 

6.6 ONTSPANNINGSOEFENING 

Die progressiewe ontspanningsoefening (Jacobson, 1938, in 

Cautela, ea, 1983:65) word aangewys vir toepassing met krisis-

ervarende individue. Hierdie oefening bestaan uit doelbe-

wuste inspanning van spiere en ledemate vanaf die uiterstes 

van die liggaam na die middelpunt van die liggaam. 

Instruksies :-

Terwyl die individu in 'n gemaklike stoel terugle, moet hy 

begin om vir ses telling die tone en voete in te span. Blaas 

asem diep uit en haal diep asem terwyl die tone en voete vir 

ses tellings totaal ontspan word. 
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vingers en hande 

voorarrns 

be-arms 

skouers 

rug 

kop en nek 

bors 

rnaag 

Span dan al 

telling. 

die bogenoernde dele gelyktydig saarn vir ses 

Ontspan dan heelternal vir ses tellings terwyl diep 

asern gehaal word. Terwyl daar geheel ontspan word, rnoet die 

individu 'n aangenarne toneel in die bewuste oproep. 'n 

Voorstelling soos 'n blink rivier, met green gras, baie blornrne 

en laaghangende wilgerboorn takke, terwyl die sonnetjie warm 

bak en die water rustig kabbel om 'n klornpie klippe. 

Vertroetel hierdie beeld met die diep onstpanning wat ervaar 

word. Koppeling van die rustige ontspanning kan gernaak word 

met angs en spannings-veroorsakende invloede. Oefen deur 

eers op ligte instellings te fikseer. Wanneer die individu 

ernosioneel gespanne begin raak rnoet hy deur die oproep van die 

rustige ontspannings-gevoel, die spanning probeer neutraliseer 

deur kognitief die verloop van die invloed in die gedagte te 

positiveer. Hy rnoet kan 'sien' dat die gevolge van die 

insident nie werklik bedreigend hoef te wees nie. 

Dit is noodsaaklik dat die steel wat gebruik word horn daartoe 

leen dat die individu werklik kan ontspan. 

daar geen steurings van buite is nie. 

Maak seker dat 

Hierdie oefening rnoet herhaal word totdat die terapeut oortuig 

is dat die individu die effek kan voe!. Die ontspanning 
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vergemaklik die neutralisering van 'n negatiewe affektiewe 

belewing. 

6.7 VRAELYS IN SAKE SPANNING EN ANGS 

Die voltooiing van die vraelys vergemaklik die inskakeling van 

ontspanningsterapie. Almal ervaar nie liggaamspanning op 

dieselfde wyse nie. Vir sommige begin die maag draai terwyl 

vir andere die nek en skouers styf word. Die response op die 

vrae in die lys gee vir die terepeut 'n aanduiding waar die 

spanning di~ ergste gelokaliseer is. 

Voorbeeld van vraelys. 

Voorskrifte : 

1. 

2. 

Die lys bestaan uit 32 vrae. Die items dui areas aan 

waar daar probleme mag bestaan. Daar is ook oop vrae 

wat die persoon toelaat om aanduidings te gee van 

reaksies wat nie op die lys bestaan nie. 

Die terapeut kan die persoon bystaan waar spesif ieke 

aanduidinge nodig is, deur 'n situasie of voorwerp voor 

te stel wat dan die reaksie ontlok, deur die weersin wat 

dit skep. 

3. Die persoon kan ook versoek word om spesifieke liggaam

like reaksies te noem wat hulle ervaar wanneer hulle 

beangs is. 

4. Vir sommige mense is daar areas waaroor hulle sensitief 

is. Bulle kan dan reaksies aandui wat positief is wat 

in werklikheid onwaar is byvoorbeeld 'n dame se bors of 

gesette persoon se bene. Let op hierna. 
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Dit kan tot die positiewe ontspanning van 'n persoon bydra 

indien hy deur sy verbeelding kan ervaar dat daar 'n tower

stokkie oor elke dee! van die liggaam beweeg sodat hy volkome 

ontspan. Indien daar een area is wat nog nie ontspan nie, 

kan die towerstokkie daar bly totdat daar ontspanning is. 

Met volkome ontspanning sal die persoon 'n lang egalige 

inaseming opvolg met 'n stadig uitasem. 

Itemontleding. 

VRAAG ALGEMENE AREA SPESIFIEKE AREA 

1-4,6 Kop Kop 

5 Oe 

7, 9, 18, 28 Mond en keel 

31 Nek 

8 Lyf Skouers 

16, 27 Bors 

17, 19 Maag 

13 Ledemate Arms 

14, 15, 30 Hande 

20, 22 Bene 

10, 12 Algemeen Respirasie 

11, 21, 23-24, 29 Liggaamsensasie 

32 ander sensasies 
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VRAELYS LIGGAAMLIKE AANDUIDING VAN SPANNING EN ANGS 

Naam Ouderdom Datum 

Geslag Skool 

Wanneer jy bang, benoud of bekommerd is, voel jy sleg. Maar 

almal is nie dieselfde nie - sommige van ons as ons bekommerd 

is, voel ons naar op die maag, andere se hande bewe. Hoe 

voel elke deel van jou liggaam as jy bang of benoud is? 

Plaas 'n kruisie in die kolom wat aandui hoe jy voel. 

Glad nie Bietjie Baie 

1. My kop voel lig 

2. My kop is seer 

3 My kop voel dik 

4. My kop voel swaar ---

5. My oe knyp toe 

6. My voorkop trek plooie 

7. My mond voel droog 

8. Ek hou my skouers styf 

9. Ek klem my rnond styf toe 

10. Ek kry nie as em nie 

11. Ek voel duiselig 

12. Ek haal vinnig asem 

13. My arms raak styf 

14. My hande be we 

15. My hande voel klarn/nat ---

16. My bors voel benoud 
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17. Ek wil naar word 

18. Dit is moeilik om te sluk 

19. My maag voe! ongesteld 

20. My bene voe! styf 

21. Dit voe! of ek nie kan beweeg 

nie 

22. My kniee bewe 

23. Ek voel ek word flou 

24. Ek voel koud 

25. Ek voel warm 

26. Ek voel my senuwees ruk 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Waar? 

My hart klop vinnig 

Ek kners op my tande 

Ek moet toilet toe gaan 

Ek vou my hande styf saam 

of hou iets styf vas 

My nek voel styf 

Glad nie Bietjie Baie 

32. Het jy iets anders opgemerk oor jou liggaam as jy bang of 

benoud word? Skryf so veel as wat jy wil daaroor. 
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6.8 SELFKONSEPVRAELYS. 

Daar is twee selfkonseptoetse in Afrikaans waarmee die self-

konsep van sekondereskool en primereskoolkinders vasgestel 

kan word. 

1. Die adolessente - selfkonsepskaal (ASKS) 

2. Die selfkonsepskaal vir primereskoolleerlinge (SSPS) 

Vir die ASKS is daar normtabelle vir st. VI leerlinge 

(Le Roux, 1976) en normtabelle vir st VII tot St X (Vrey, 

1974). 'n Volledige beskrywing van die ASKS se rasionaal is 

beskikbaar in die Handleiding vir die Adolessente-Selfkonsep

skaal (ASKS) (Vrey, 1974). 

Aangesien die ondersoeker in die vasstelling van 'n program 

vir opvoedkundige ingryping in 'n krisissituasie slegs met 

hoerskool leerlinge te doen kry, word net die ASKS hier 

gebruik. 

Hieronder volg 'n kort uiteensetting van die selfkonseptoets 

se items: 

FISIEKE SELF: DIE SELF IN VERHOUDING TOT DIE LIGGAAMLIKE 

Identiteit 

Aanvaarding 

Gedrag 

Die persoon ken homself as iemand wat liggaam

lik gesond, netjies en aantreklik is. 

Die persoon aanvaar sy liggaamsgesteldheid soos 

hy dit ken. 

Sy handelings stem ooreen met sy kennis en aan

vaarding van sy liggaamlike vermoens. 

PERSOONLIKE SELF : DIE SELF IN SY EIE PSIGIESE VERHOUDINGE 

Identiteit Die persoon ken homself as adekwaat, opgeruimd, 
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Gedrag 
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kalm, die gelyke van ander, nie minderwaardig 

en nukkerig nie. 

Hy aanvaar sy psigiese vermoens, is vol self

vertroue en tevrede met sy vermoens. 

Hy is tevrede met sy prestasies. Hy kan tot 

'n besluit kom en oorweeg die konsekwensies van 

sy handelinge. 

GESINSELF : DIE SELF IN GESINSVERHOUDINGE; 

Identiteit Hy ken sy gesin se liefde vir horn. Hy weet 

dat hy deur hulle hooggeag word en dat hulle 

horn sal bystaan. 

Aanvaarding Hy aanvaar homself as lid van die gesin, is 

trots op hulle, is nie agterdogtig nie, is 

tevrede met hulle liefde. 

Gedrag Hy neem die wense van sy gesin in ag. Hy maak 

nie rusie nie en vrees ook nie verwerping nie. 

SOSIALE SELF: DIE SELF IN SOSIALE VERHOUDINGE 

Identiteit Hy ken homself as vrymoedig en vriendelik, 

Aanvaarding 

Gedrag 

gewild by portuurgroep. Daar is wedersydse 

belangstelling in sy verhoudinge. 

Aanvaar die identiteit. Tevrede met sy vry-

moedigheid en gewildheid. 

Hy maak maklik vriende, is vergewensgesind, is 

nie selfbewus nie, gesels maklik, sien en erken 

die goeie in ander. 

WAARDESELF: DIE SELF IN VERHOUDING TOT SEDELIKE NORME. 

Identiteit Hy ken homself as iemand met waardes. Hy weet 

hy is eerlik, getrou, godsdienstig en eerbaar. 

Aanvaarding Hy aanvaar homself. Hy is getrou aan waardes 
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en tevrede met sy eerlikheid en goedheid. 

Gedrag 

SELFKRITIEK: 

Godsdiens bied troos. 

Hy doen wat reg is, al staan hy alleen. 

is nie skaam oor sy gedrag nie. 

Hy 

Hy erken die verkeerde in wat hy doen. 

te verdedig nie. 

Hy hoef nie sy self 

Die totaaltelling of ru-punt sal dan op 'n lae, medium of hoe 

selfkonsep dui. In die verband kan die normtabel in die 

Handleiding geraadpleeg word. 

DIE GEWENSTHEIDSKAAL (SELFKRITIEK) 

Hierdie dimensie is •n ingeboude gewenstheidskaal waarmee 

vasgestel kan word of die persoon eerlik en krities teenoor 

homself is en of hy besig is om sy selfbeeld krampagtig te 

verdedig of te beskerm teen blootstelling aan die ander. Die 

volgende tellings dui op die aard en intensiteit van die 

verdedigings: 

1-4 Die leerling verdedig (beskerm) sy self krampag

tig teen blootstelling aan ander. By •n hoe selfkonsep 

as gevolg van 'n hoe telling beteken dit dat die kind nie 

eerlik met homself is nie. Hy hou •n valse beeld van 

homself aan die wereld voor. Hy doen horn dus beter voor 

as wat hy werklik is. Daarvoor moet hy baie selfbesker

mende maatreels inskakel. Die inkongruensie tussen 

hierdie valse selfbeeld en werklike ervaringe is angs-
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wekkend, want die kind vrees gedurig dat hy deur 'n 

verkeerde woord of daad sy ware self sal openbaar. Soros 

is hierdie selfbeskermingsmaatreels so subtiel dat 'n mens 

nouliks hierdie vals selfbeeld kan identifiseer. By 

ander persone is dit baie opvallend dat hulle voorgee. 

Hierdie verskynsel vind ons veral by kinders wat volgens 

die ideaalbeeld van die ouers handel. Hulle kom soet, 

oorbeleefd, gedienstig, formeel, maar rigied en dwangmatig 

voor. 

5-6: Hierdie kinders verdedig nie hulle self krampagtig 

nie, maar is ook nie altyd eerlik met hulleself nie. In 

bepaalde situasies maak hulle gebruik van selfbeskermings-

maatreels. Die meerderheid kinders sal in hierdie 

kategorie val. 

7-10: Hierdie kinders is eerlik met hulleself. Die 

gemete hoe selfkonsep is 'n realistiese selfkonsep. 

Hierdie kind met 'n lae selfkonsep is egter uitgelewer aan 

die ander, omdat hy nie homself kan verdedig nie. 

6.9 DIE KAART PROJEKSIETOETS 

6.9.1 VORM 

Hierdie toets wat uit ses kaarte bestaan is deur Jacobs (1981: 

235) opgestel en gee 'n beeld van hoe die kind homself beleef, 

beteken en orienteer in die wereld waarin hy betrokke is. 

Die toets bestaan uit die kaarte wat soos volg benoem is: 

V, B, O, H, X en M. 
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Raath & Jacobs (1990:103) se dat die motivering hiervoor is om 

aan die leerling oor te dra dat die kaarte nie in 'n bepaalde 

orde op mekaar volg nie. Daarom kan die kind hulle rankskik 

soos hy wil en hulle gebruik soos hy wil. 

Die bespreking van 

aan die hand van 

uiteensetting . 

.KAART V 

die rasionaal van elke kaart word gedoen 

Raath & Jacobs (1990:104-107) se 

Hierdie kaart stel vyf "blokke" of "trappe" voor gerangskik 

van klein tot groot. Die rasionaal van hierdie kaart is dat 

die "trappe" die lewenspad voorstel. Die kind begin byvoor

beeld by die klein trappie en klim al hoer soos hy op die pad 

na volwassenheid vorder. Dit stel ook 'n bepaalde toekoms-

doel voor, byvoorbeeld die "trappe na diue sukses van die 

lewe". Daar word verwag dat doe gesonde "normale" kind dit 

sal sien as trappe of blokke wat van klein na groot gerangskik 

is. Voorts kan dit gesien word as 'n uitdaging, as volwasse

wording, as die pad na 'n bepaalde toekomsdoel, wat die kind 

se waaghouding kan aandui . 

.KAART B 

Hierdie kaart stel 

of blokke te klim. 

'n persoon voor wat besig is om die trappe 

Die rasionaal van hierdie kaart is dat 

die figuur besig is om na bo te klim. Hy is dus op pad erens 

heen. Die kaart hied aan die kind die geleentheid tot iden

tifisering. Hy kan besluit of hierdie figuur neutraal is, of 

dit 'n seun of •n dogter is, of dit 'n klein kindjie, groot 



-200-

kind of volwassene is. Hy kan ook besluit of die persoon 

besig is om doelgerig te klim na "iets" (soos 'n einddoel), of 

hy nie wil klim nie, of hy huiwerig klim, ensovoorts. Vanuit 

hierdie kaart kan afleidings met betrekking tot die volgende 

aspekte gemaak word. 

1. Die kernidentiteit van die kind: Byvoorbeeld, weet hy 

wie hy is, is hy bereid om die figuur te identifiseer, 

wat is die figuur van plan om te doen? 

2. Die statusidentiteit van die kind: Byvoorbeeld, waar-

heen is die figuur op pad, waarna streef hy, wat wil hy 

bereik? 

KAART H 

Twee persone - 'n grote en 'n kleintjie is besig om die trappe 

te klim. Die grote help die kleintjie. Die kleintjie steek 

sy hand uit en wil dus graag hulp he. Die rasionaal van 

hierdie kaart kan kortliks soos volg gestel word: 

1. Die bepaling van relasies: Dit gee 'n aanduiding van 

die kind se relasies met 'n ouer persoon. Daar kan vas

gestel word watter soort relasie daar tussen hierdie twee 

persone is, byvoorbeeld vertroue, wantroue, toenadering, 

verwydering, ensovoorts. 

2. Ouer-kindverhouding: Die groot figuur kan ook as 'n 

ouer voorgestel word. Die spesifieke relasies wat daar 

tussen die ouer en die kind bestaan, kan hierdeur aange

dui word. 
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Die relasies met sy broer of suster: Die kind kan ook 

in een van die figure sy broer of suster sien en so aan

dui wat sy relasie met hulle is. 

Relasie met kleiner kinders: Die kind kan homself as 

groot figuur sien in relasie met die kleiner figuur. 

5. Relasies met ander volwassenes: Die groot figuur kan 

ook 'n ander volwassene wees wat groot invloed op die 

kind uitoefen, byvoorbeeld 'n onderwyser. Die verhou

ding tussen. die kind en sy onderwyser kan op di~ wyse 

aangedui word. 

I<AART X 

Die kaart stel 'n persoon voor wat op die middelste trap stil-

staan. Die rasionaal van hierdie kaart is dat die kind horn 

met die figuur kan identifiseer. Dit bied dus die moontlik

heid om iets van die kind se selfkonsep te wete te kom. Die 

kind kan byvoorbeeld die figuur sien as onseker, iemand wat 

nie weet wat om te doen nie en wat nie seker is of hy verder 

moet gaan nie. Hy kan egter ook die figuur as selfversekerd 

sien, iemand wat net 'n bietjie dink voor hy verder gaan, maar 

wat weet wat hy wil doen. 

KAART 0 

Hierdie kaart stel twee ewe groot figure voor wat op die 

trappe staan. Hulle steek hulle hande na mekaar uit en dit 

lyk of die een die ander wil help. Die rasionaal van hierdie 

kaart is dat dit 'n aanduiding is van die kind se relasie met 

sy portuur. Dit kan byvoorbeeld aantoon of die kind bang is 
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om leiding te neem, of hy homself as 'n leier sien, of hy 

minderwaardig voel, ensovoorts. 

KAART M 

Dit stel 'n persoon voor wat met uitgestrekte arms in die 

middel van die trappe staan. Hy kyk voor horn uit. Die ra

sionaal van hierdie kaart is weer eens die selfsiening van die 

persoon, dus sy selfkonsep. Die kind kan die houding van die 

figuur as uitdagend sien en homself daarmee identifiseer, of 

hy kan dit as 'n simbool van moedeloosheid sien (die arms word 

uit moedeloosheid in die lug gegooi) hy weet nie waarheen nie, 

hy weet nie wat die volgende stap moet wees nie. 

6.9.2 TOEPASSING 

6.9.2.1 INSTRUKSIES 

Hier is ses kaarte. 

Skryf nou vir my 'n "storietjie" oor elke prent 

Skryf net wat jy dink die prent voorstel 

Onthou, daar is geen "regte" of "verkeerde" stories nie -

skryf net wat jy dink gebeur. 

Begin waar jy wil, daar is geen spesifieke volgorde nie. 

Daar is geen tydsbeperking nie. 

Nadat jy 'n "storietjie" oor elke kaart geskryf het, moet 

jy die ses kaarte in 'n spesifieke volgorde - soos jy dit 

sien - pak. 

Skryf nou 'n storietjie volgens hierdie volgorde. 

Onthou, daar is geen "regte" of "verkeerde" volgorde nie. 

Begin nou. Daar is geen tydsbeperking nie. 
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M 
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6.9.2.2 KAARTSPELETJIE 

NAAM: OUDERDOM STANDERD 

Jy bet ses kaarte wat niks spesifieks voorstel nie. Skryf 

nou neer wat volgens jou mening op elke kaart gebeur of wat 

dit is. Skryf alles neer wat in jou gedagtes opkom. Ont

hou, daar is nie regte of verkeerde beskrywings nie. Skryf 

elke keer die nommer wat agter op die kaart is, langs die 

kaart neer, byvoorbeeld Kaart X, Kaart M, ensovoorts. 

AFDELING A 

KAART ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AFDELING B 

Rangskik nou die ses kaarte volgens jou mening in die volgende 

van gebeure. Gee ook vir elke kaart 'n beskrywing of 'n 

titel. 



-206-

VOLGORDE KAART SE NAAM KAART SE NOMMER 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

AFDELING C 

Skryf nou volgens jou mening 'n storie oor die kaarte wat jy 

so pas in 'n volgorde geplaas het. Met antler woorde, vertel 

die verloop van die gebeure soos jy dit in die kaarte-verhaal 

voor jou sien. 

ens. 

6.10 DIE CHRISTELIKE UITGANGSPUNT 

Wanneer die individu in 'n krisis verkeer, is die sinvolheid 

van sy bestaan vir horn 'n wesentlike probleem. Indien die 

terapeut gebruik kan maak van die Christen gelowigheid as 

fondament vir sy terapie, bespoedig dit die affektiewe berus

ting. Hierdie aspek word egter nie hier verder bespreek nie. 

(Verwys na o.a. Sonnekus en Ferreira, 1979; vir verdere inlig-

ting. 

6.11 SAMEVATTING 

Die vorm van terapie wat gebruik word, is Krisisintervensie. 

Om uitvoering aan die vorm te gee, word die stappe van die 

Relasieterapie-model gevolg. 

Rasionele Emotiewe terapie en 

Enke le fasette van die 

Realiteitsterapie, maak die 
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herstel van relasies makliker. Deur die individu vir die 

vier onderhoude intensief te ondersteun, wil die ondersoeker 

Krisisingryping as 'n uitvoerbare terapie ten aansien van 

bogenoemde fasette, vanuit die Sielkundig-Opvoedkundige bena

dering fundeer. 

In die volgende hoofstuk sal die ondersoeker die terapie prak

ties demonstreer aan die hand van 'n volledig-uitgevoerde 

idiografiese ondersoek, wat vanwee praktiese implikasies, in 

'n redelike opsommende vorm, skriftelik aangebied word. Drie 

ander ondersoeke word slegs opsommend bespreek. 



HOOFSTUK 7 

UITEENSETTING VAN DIE GEBRUIK VAN DIE 

PROGRAM IN DIE EMPIRIESE SITUASIE 

7.1 INLEIDING 

Die doel van hierdie studie is om 'n bydrae te maak ten 

opsigte van die moontlike hulpverlening aan 'n individu wat 

'n krisis beleef. Saam hiermee is die doel ook om spesi-

fieke riglyne te verskaf vir die gebruik van 'n korttermyn 

krisisintervensieprogram met betrekking tot die opvoedkundige 

ingryping in 'n krisissituasie. 

Demonstrasie sal geskied aan die hand van een geval wat 

volledig bespreek word, asook drie gevalle wat slegs in kort 

opsommende vorm aan die einde van die hoof stuk aangebied 

word, (sien p 157). 

7.2 PROGRAMVERLOOP 

Hier word slegs die een volledige geval bespreek. 

7. 2 .1 KENNISMAKING EN BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

Die betrokke leerling is aangemeld deur die opvoedkundige 

leier van die skool. 

Die leerling is 'n dogter; 

sestien jaar oud; 

standerd agt; 

koshuisganger; 

Die rede vir aanmelding 

selfmoord te pleeg. 

voorbereiding tot poging om 
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Nadat daar telef onies ooreengekom is met die opvoedkundige 

leier en leerling, is daar gereel dat die leerling nog die

selfde dag vir 'n eerste onderhoud sou aanmeld. 

7.2.2 INSKAKELING VAN DIE PROGRAM 

In hoofstuk ses is 'n spesifieke program bespreek. Die 

ontwerp van die program is in bree trekke in hoof stuk vyf 

uiteengesit maar meer omvattend in hoofstuk ses bespreek. 

Onder die verskillende indelings is die doelstelling, metodes 

en essensies aangedui. 

Hierdie idiografiese studie word gevolglik tot groot mate in 

opsommende vorm weergegee. Die belangrike fasette word aan

gedui met besonderhede van die diagnostiese stappe, diagnose

ringsmiddele asook verloop van terapie. Waar aangedui, sal 

die inhoude gekoppel word aan die sielkundige-opvoedkundige 

essensies sodat die leser in hoof stuk agt die afleidings en 

samevatting self kan evalueer. 

7.2.3 EERSTE ONDERHOUD 

7.2.3.1 INLEIDING 

Die leerling het haarself bereid verklaar om deel te neem aan 

die onderhoud. Sy is ontvang en tuisgemaak in die terapie

vertrek. Die verloop van die program nl. vier onderhoude 

oor 'n kort tyd, word aan die leerling verduidelik en sy 

aanvaar <lat die inhoud vertroulik hanteer sal word. Verder 
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is verduidelik dat die lengte van elke onderhoud deur die 

leerling self bepaal sal word. 

7.2.3.2 DOELSTELLINGS 

(a) VESTIGING VAN RAPPORT 

Die leerling is deur die terapeut by haar skool gaan haal. 

Na bekendstelling van die terapeut deur die opvoedkundige 

leier, is die verdere verloop van die bemoeienis deur die 

terapeut aan die leerling verduidelik. Dit is ook vasgestel 

dat sy die beplanning aanvaar en goedkeur. Indien sy 

onseker is, moet sy die terapeut versoek om die betrokke 

aspekte verder te verduidelik. 

Nadat die leerling haar bereidwilligheid verklaar het om deel 

te neem aan die onderhoud, is die leerling deur die terapeut 

na die kliniek vervoer. 

Die leerling was gespanne tydens die rit. Die inhoud van 

die gesprek was oor die toestand van die paaie, hoeveelheid 

stof vanwee die droogte asook die behoefte aan reen. Die 

inhoud was dus vry van enige emosionele belading. 

Na aankoms by die kliniek is die leerling na die terapie

vertrek geneem en tuisgemaak. Die leerling is in kennis 

gestel dat die inhoud van die onderhoude met die terapeut 

streng vertroulik hanteer word. 
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(b) STIGTING VAN VERHOUDING 

Deel van die werklike gesprek word gegee :-

Tl "Anna,* aanvaar jy wat Mev. Swart * (die opvoed

kundige leier) gese het, nl. dat ek al baie van die 

kinders in jou skool gehelp het?" 

Ll "Ja, Oom." 

T2 "Sal jy graag wil he dat ek probeer om jou ook te 

help?" 

L2 "Ja, as Oom dink Oom kan." 

T3 "Ek dink ek kan. 

ek kan." 

Ek sal daarvan hou as jy ook dink 

L3 "As Oom al baie antler kinders kon·help, kan Oom my 

ook miskien help." 

T4 "Ek hou van die uitdaging van probleme. Partykeer, 

dink 'n mens jy kan nooit uit hierdie probleem kom 

nie! Maar, as jy met simpatieke luisteraars gepraat 

het, dan begin jy al beter voel." 

L4 Sjoe, ek weet nie of iemand iets aan my probleem kan 

doen nie." 

TS "Maar dink jy ons moet probeer?" 

LS "Ek weet nie." 

T6 "Ek sal graag wil he ons moet probeer." 

L6 "Ek weet nie." 

T7 "Dalk help dit al 'n bietjie as ek net eers luister. 

L7 

Het jy al iemand gehad wat net geluister het en niks 

gevra het nie?" 

"Nee, alma! wil altyd alles hoorl 

altyd beter." 

Hulle weet ook 

* Fiktiewe name 
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TS "Wil jy nie maar vir my se nie? Ek belowe ek gaan 

nie vrae vra nie. Ek gaan rustig hier by jou sit en 

dan vertel jy vir my alles wat jy voel jy graag wil 

se. II 

LS "Wat moet ek se? 

T9 "Vertel vir my wat gebeur het dat jy nou hier by my 

kom kuier." 

Die leser sal opmerk dat na T4 het die leerling getwyfel of 

iemand haar "groot" probleem kon aanpak. Die terapeut moet 

dus oppas om nie die leerling wat alreeds oorweldig is deur 

die gevoelens rondom haar optrede, verder benoud te maak nie. 

Neutrale stellings op hierdie stadium is noodsaaklik. 

Bostaande dialoog is 'n gedeelte van die aanvang van die 

onderhoud. Die leser sal besef dat dit 'n onbegonne taak 

sal wees om die hele onderhoud van drie en 'n driekwart uur 

hier weer te gee. 

Reaksie van die leerling op T9 lei na die volgende afdeling 

van die onderhoud. 

(c) ONTDEKKING VAN SIMPTOME 

Die leerling het op die uitnodiging gereageer waarin sy 

versoek is om te vertel wat gebeur het. Hier volg 'n op

somming van die simptome van haar afwykende gedrag soos 

deur haar vertel: 

Die leerling het 'n groot hoeveelheid pille (verskillende 

soorte) bymekaar gemaak met die voorneme om almal te drink 

want dan sal sy doodgaan. 
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Van die ander dogters in die koshuis het opgemerk dat sy 

pille bymekaar gemaak het en hulle het toe die koshuisvoog 

gaan roep. Sy het op haar beurt die opvoedkundige leier 

dadelik in kennis gestel van die dogter se gedrag. Die 

opvoedkundige leier het die dogter gaan haal en eenkant 

vertroulik met haar gesels. Na aanleiding van die voorbe

reidings wat die dogter getref het vir 'n moontlike poging 

tot selfmoord, het die opvoedkundige leier aan die dogter 

voorgestel om die hulp van die onderwyshulpdiens aan te vra. 

Sy het onder andere aan die leerling genoem dat·verskeie 

seuns en dogters van die skool alreeds ondersteun is deur die 

hulpsentrum. Na aanleiding van die simpatieke houding en 

inligting van die opvoedkundige leier het die dogter besluit 

om die terapeut van die onderwyshulpsentrum te ontmoet. 

Sy het verder verduidelik dat sy op daardie stadium nog nie 

van die pille gedrink het nie, omdat sy nie seker was of dit 

beter was om dit deurmekaar te drink of eers alles van een 

soort. Sy was bang dat sy nie alma! gedrink sou kry nie, 

dat sy dalk sou begin naar voel voordat sy voldoende pille 

ingehad het. Sy sou daarom dieselfde aand, laatnag, begin 

pille drink het en indien sy dan naar word, sou niemand haar 

in elk geval gehoor het nie. 

Die leser sal begryp dat dit vir die terapeut baie belangrik 

is om by kennismaking en bewuswording van die probleem eint

lik die leerling te leer ken. Betrokkenheid, betekenisge-

wing, belewing en selfrealisering as essensies van die 

verwysingsraamwerk van die individu dien dan as kriteria by 
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die daarstelling van 'n terapeutiese klimaat en die stigting 

van 'n ontmoetingsverhouding. 

(d) BESPREKING VAN GEDRAG 

Die leerling en terapeut het onder hierdie punt die effek van 

verskeie betrokke soorte pille bespreek, met waar moontlik, 

'die fisiese' gevolge wat uit •n oormaat gebruik kan spruit. 

Die terapeut het tot dusver nog nie die drink van 'n oormaat 

pille beoordeel of veroordeel nie. 

(e) BESPREKING VAN DIE GEVOLGE VAN DIE GEDRAG 

Volgens die leerling 

"Die gevolge van die drink van pille veroorsaak dat indien ek 

nie daarvan doodgaan nie, kan dit vir my skade berokken. 

Dit beteken dat ek hospitaal toe moet gaan vir •n maagspoe

ling. Miskien moet ek •n ruk daar bly." Die terapeut 

verduidelik dat die prosedure om ontslae te raak van die 

hoeveelheid pille in die maag, nog redelik onaangenaam is. 

(f) INVLOED VAN DIE GEVOLGE OP DIE LEEFWeRELD 

Anna deel die terapeut mee dat die reaksie van die maats en 

portuurgroep nie ooreenstem met 

nie. Al die ander leerlinge het 

wat sy gedink het sou wees 

of hardop self of deur 'n 

ander leerling reageer deur op te merk dat hulle dink Anna is 

dom om so iets te wou probeer. Sommiges het vir haar gese 

hulle het so iets nooit van haar verwag nie. 
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(g) GEVOLGE VIR DIE LEDE VAN DIE PRIMeRE OPVOEDINGSITUASIE 

Op die terapeut se vraag, wat se jou ouers? het Anna soos 

volg reageer: 

"My ma wou my dadelik kom haal het maar my pa wou nie eers 

met my praat niel". 

Sy het gedink dat die slegte verhouding met haar pa is nou 

totaal verbreek; die verhouding is nou tot nietl 

Sy het ook gedink dat die onderwysers nou seker alma! dink sy 

is maar 'n baie dom meisie. Sy was seker dat die hoof haar 

sou vra om die skool te verlaat. 

(h) GEVOLGTREKKINGS DEUR DIE LEERLING 

Die terapeut het die leerling probeer lei om ten opsigte van 

die emosionele dimensie van die self 'n uitspraak te maak oor 

die huidige situasie. Die gevoelens wat Anna kon identifi

seer was alma! intens negatief. Sy het gevoel dat sy 

onaanvaarbaar is, 'n mislukking is, dom is, nie reg kan dink 

nie, verkeerde besluite neem, nie betroubaar is nie, afstoot

lik, verwerplik, lelik, vet en onaansienlik is. Sy is met 

antler woorde 'n persoon wat niemand werklik voor kan omgee 

nie. 

Kognitief het Anna reageer deur te noem dat die negatiewe 

komponente van haar selfagting bevestig is deur reaksies wat 

sy van die andere in haar wereld gekry het. Die terapeut het 

op hierdie stadium nog nie vir Anna aangedui of hy saamstem 

met haar selfevaluerings nie. Hy het ook nog nie enige 

kritiek gelewer nie. 
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Wat hy nou van haar gevra het is 

hierdie pad aangaan?" 

"Anna, dink jy, jy kan op 

Anna "Nee Oom, ek wil nie so aan gaan niel Ek sien nie 

kans om so aan te gaan niel Dis nie die moeite werd om so 

aan te gaan met jou lewe so 'n gemors niel" 

Terapeut "Dink jy, jy moet 'n besluit neem?" 

Anna "Maar ek het mos 'n besluit geneem." 

Terapeut "Gelukkig kan ons nog aan horn verander, Dalk as 

jy vir my alles oor jouself vertel het, en ek kan dit in 

'n geestelike spieel weerkaats, sien jy goed raak wat jou 

anders laat dink." (Die terapeut verduidelik wat bedoel word 

met geestelike spieel). 

(i) MOONTLIKE OORSAKE VAN KRISIS 

Die terapeut het met versigtige vrae die leerling gelei om 

die aanleidende faktore wat die krisis veroorsaak het, te 

probeer vasstel. 

Die voorbereiding om 'n oordosis pille te drink was 'n 

reaksie op 'n ander situasie. Anna het verduidelik dat sy 

dink sy weet hoekom sy so heftig reageer het. 

Die vorige dag met pouse het sy iets uit haar hempsak probeer 

haal en toe val daar 'n pakkie dagga uit en strooi oor die 

paadjie. 

Prefekte het haar na die hoof geneem en hy het onmiddellik 

gedreig dat sy geskors moet word. Die polisie moet ontbied 

word en haar ouers moet dadelik skooltoe kom. 
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(j) ONTWIKKELING VAN DIE OORSAAK 

Die presipiteerder in die ontwikkeling van 'n krisissituasie 

is op hierdie stadium nog onontdek. Die besit en moontlike 

gebruik van dagga deur die leerling, word nou deur die leer

ling gesien as die oorsaak van die krisis. 

Die terapeut bespreek die besit van dagga by die leerling 

vanuit haar verwysingsraamwerk. 

te lei na die volgende punt. 

Die leerling het die besit van 

het geruime tyd gelede begin 

plant. Sy verkla.ar dat sy die 

Hierdie bespreking behoort 

dagga soos volg beskryf: Sy 

om dagga op hul plaas aan te 

dagga so ms gebruik as 'n 

soort tee. Sy beweer dat sy dit nie eintlik gebruik as 'n 

rookmiddel nie. 

Sy het geweet dat mens nie dagga mag besit nie. Eintlik het 

sy haarself getroos dat vir die doel waaroor sy dit gebruik, 

daar nie kriminele vervolging sou wees nie. Toe die hoof 

haar met die polisie dreig, het sy so geskrik dat · sy gedink 

het al wat oorbly, is vir haar om op te hou lewe. 

(k) AFFEKTIEWE BELEWING VOOR EN TYDENS KRISIS 

Anna se dat sy nie deel is van die groep nie. Sy pas nerens 

in nie. Sy hoort ook nie eintlik by haar primere 

opvoedings-groep nie. Sy is nie haar pa en ma werd nie. Sy 

is seker dat alma! nie van haar hou nie en dat sy nie eintlik 

die moeite werd is om te ken nie. 
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( l) KOGNITIEWE BELEWING VOOR EN TYDENS KRISIS 

Die leser sal verstaan dat die weergawe van die onderhoud met 

die leerling, hier eintlik net in bree trekke weergegee word. 

Die kognitiewe evaluering van die self by Anna veroorsaak dat 

sy haarself as totaal ontoereikend en nikswerd beleef. Sy se 

dan ook dat sy haarself in die koshuis onttrek en eenkant 

hou. Naweke tuis spandeer sy meeste van die tyd alleen in 

die veld. 

Die selfvernietigende gedrag wat sy dus beplan het, strook 

met haar oordeel oor haarself: Sy beteken niks en het vir 

ander geen waarde nie - selfs nie vir haar ouers nie. Sy 

het in elk geval nou veroorsaak dat haar ouers ook as swak en 

onbevoeg verklaar word (kyk dan hoe het hul opvoeding 

gefaal). Die affektiewe- en kognitiewe komponente van die 

leerling se belewing word verder bespreek in die tweede 

onderhoud, na voltooing van die selfkonsepvraelys. 

(m) ONTSPANNING 

Die terapeut het die moontlikheid met die leerling bespreek 

dat sy haarself kan leer ontspan. Informele bespreking 

hiervan maak die leerling gereed om dit self te probeer. 

Nadat die terapeut voldoende inligting in sake die ontspan

ning aan die leerling oorgedra het, is die leerling gereed om 

die vraelys i/s spanning en angs te voltooi. 

(n) VRAELYS 

Die terapeut stel die vrae aan die leerling en merk self die 
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antwoorde. Bespreking van die antwoorde vergemaklik 

spesifieke konsentrasie om ontspanning te bewerkstellig 

(verwys na hoofstuk 6 punt 6.7). Anna het aangedui dat sy 

veral spanning in haar nek en skouers voel. Haar maag trek 

op 'n knop en haar hande raak klam. Haar hart klop vinnig 

en sy haal vinnig asem. Sy dink dat sigarette haar help 

ontspan en dagga dit nog beter doen. (Sien voltooide 

vraelys opp 281 & 282). 

(o) ONTSPANNINGSTERAPIE 

Deur gebruik te maak van twee gemakstoele wat plat kan stel, 

het die terapeut Anna vir die volgende halfuur aan die ont

spanningsoefeninge laat deelneem (sien hoofstuk 6, punt 6.6). 

Anna het saam met die terapeut die hele reeks eenmaal deur

gewerk. Sy het gebruik gemaak van die illustrasie wat die 

terapeut voorgestel is. 

Die tweede keer het Anna self die reeks oefeninge voltooi. 

Die terapeut het, wanneer Anna haar nek en maag oefen, voor

gestel dat hy met die towerstaff ie meehelp om die spiere te 

laat ontspan. 

Aan die einde van die oefening het Anna beweer dat die oefe

ning alreeds 'n positiewe effek op haar het. 

(p) BEPLANNING VAN POSITIEWE OPTREDE 

Die terapeut onderneem om die wetlike aspekte en polisie se 

aandeel te hanteer. Die leerling moet net haarself hanteer. 
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Die terapeut skakel die departementshoof en reel direkte 

ondersteuning vir die leerling. 

Die leerling identifiseer 'n besondere leerling wat as 

vriendin genader word vir ondersteuning. 

Die telefoonnommer van die terapeut word verskaf waar die 

leerling na-ure kan skakel om hulp. 

(q) KONTRAK 

Die terapeut stel 'n kort skriftelike onderneming op in 

tweevoud. Die leerling onderteken albei. Sy onderneem om 

nie binne die volgende vier-en-twintig uur enige poging aan 

te wend om selfmoord te pleeg nie. 

'n Aparte kontrak word opgestel waarin die leer ling ook 

onderneem om 'n deel van die volgende dag te gebruik om 

positiewe eienskappe omtrent haarself te ontdek en neer te 

skryf. Sy mo et ook tyd met haarself spandeer waarin sy met 

haarself in gesprek tree. Sy moet haarself af vra wat al die 

negatiewe dinge omtrent haarself is. Sy kan as sy lus voel, 

dit neerskryf van die mees slegste tot die minste slegste 

eienskappe. 

Die terapeut bevestig met die leerling die stelling dat sy 

(Anna) as mens 'n besondere mens is en totaal aanvaarbaar is. 

Al wat op die oomblik nie vir iemand aanvaarbaar is nie, is 

dat sy so min van haarself dink dat sy voel haar lewe moet 

eindig. 
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(r) BEPLANNING VAN VOLGENDE ONDERHOUD 

Die terapeut onderneem om Anna binne die volgende dag weer te 

sien. Hy sal haar by die skool gaan haal. Die beplanning 

van die volgende onderhoud bevestig vir Anna dat sy geleent

heid gaan kry om meer oor haar gevoelens en gedagtes te s~ 

sodat die krisis heeltemal opgelos kan word. Anna word inge

lig dat met die volgende onderhoud, gaan ender andere die 

volgende gedoen word : 

i) Sy sal tyd kry om te praat oor haar onderskeie per

soonlikheidseienskappe; 

ii) Sy sal weer saam met die terapeut die ontspannings

program doen; 

iii) Sy kan verslag !ewer oor hoe haar dag verder verloop 

het na haar onderhoud; 

iv) Sy kan 'n selfkonsepvraelys voltooi wat haar meer van 

haarself sal laat ontdek; 

v) Sy kan saam met die terapeut na die affektiewe- en 

kognitiewe fasette van haar selfbeeld kyk. 

Tot dan gaan die departementshoof en die spesifieke vriendin 

tot haar beskikking wees. Hulle versoek dat sy hulle 

asseblief moet gebruik. 

(s) AFSLUIT VAN ONDERHOUD 

Die rustige afsluiting van die onderhoud wat ten doel het om 

Anna te laat ontspan, word voltooi by die skool terwyl die 

departementshoof en die vriendin by is. Die terapeut herhaal 

kortliks vir Anna hoe hy haar gaan help deur gebruik te maak 

van die kennis van Anna se selfkonsep en relasies. Die 
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departementshoof is beskikbaar vir onmiddellike hulp en die 

vriendin vir samesyn. Anna aanvaar dat almal haar graag wil 

bystaan en verseker die terapeut dat sy horn die volgende dag 

gaan sien. Sy aanvaar ook dat sy as persoon vir die tera

peut, departementshoof en vriendin aanvaarbaar is. Al haar 

inligting bly vertroulik, dus kan sy ontspan. 

7.2.4 TWEEDE ONDERHOUD 

Die terapeut het Anna gaan haal en op haar gemak gestel. 

Die duur van die onderhoud hang af van Anna se behoeftes. 

(a) RAPPORTERING 

Anna verklaar dat dit beter met haar gaan en sy sien kans om 

met die onderhoud te begin. Die beplanning van die onder

houd soos die terapeut dit aan Anna voorgehou het, veroorsaak 

nie vir haar spanning nie. Sy is bereid en gereed om ten 

volle deel te he aan die onderhoud. 

(b) HUISWERK 

Anna rapporteer dat sy nie skriftelik gereageer het op die 

opdrag nie. Sy het die afskrif van haar onderneming om nie 

selfmoord te oorweeg nie, saamgebring. 

Die terapeut aanvaar dat sy die skriftelike deel nie gedoen 

het nie en verduidelik aan Anna dat die terapeut nie die 

verskoning hoef te aanvaar nie want die opdrag wat sy moes 

uitvoer was eintlik vir haarself. Sy moet vir haarself se 

dat sy die moeite werd is. Dinge moet vir haar gedoen word 
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veral deur haarself en sy moenie met verskonings tevrede wees 

nie. 

Anna het wel gaan dink oor positiewe en negatiewe aspekte van 

haarself. 

Sy het veral oor die positiewe aspekte gaan dink en vir 

haarself oortuig dat 

sy dink sy is gesond; 

sy 'n goed ontwikkelde liggaam het; 

sy hou van haar hare; 

sy 'n aantreklike gesig het; 

sy genoeg verstand en aanleg het. 

(c) VERLOOP VAN ONDERHOUD 

Die verdere verloop van die onderhoud word vir Anna verduide

lik as 'n oopdekking van haar probleme asook identifisering 

van die self. Dit sal gedoen word deur na die selfkonsep te 

kyk asook die hierargie van relasies. Vera! die relasie(s) 

wat vir Anna nou probleme verskaf. Die onderhoud word eer-

stens voortgesit deur 'n tydjie aan ontspanning te bestee. 

(d) ONTSPANNING 

Die terapeut gee vir Anna geleentheid om weer saam met horn 

die ontspanningsoefening deur te werk. Anna geniet die 

oefening en sy bespreek die prentjie wat sy in haar gedagte 

opgebou het. Dit is haar gunsteling dee! van die plaas. 

Daar is alles stil en rustig en daar kom selde antler mense 
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daar naby. Dit is op 'n koppie met baie aalwyne en doring

bome. Sy kan sonbesies hoor. 

(e) VERSLAG 

Anna lewer verslag oor hoe haar dag gister verder verloop 

het. Sy moet veral reageer oor hoe sy voel en dink. Daar 

word gekonsentreer op reaksie teenoor onderwysers en maats. 

Daar was spanning en angs wanneer veral groepe maats naby 

was. Gelukkig het geen onderwyser haar direk 'n vraag 

gevra niel Sy rapporteer dat die ontspanningstegniek gehelp 

het wanneer sy baie gespanne geword het. 

(f) SELFKONSEP 

Die terapeut het deur middel 

planning Anna gereed gemaak om 

voltooi (sien hoofstuk 6:8). 

van 'n bespreking van die be

nou die selfkonsepvraelys te 

Die opgesomde resultaat van hierdie vraelys 

verskaf: 

word hierna 

Die leerling behaal 'n telling van 36. 

selfkonsep. 

Dit dui op 'n lae 

Die kwalitatiewe ontleding van die lae selfkonsep is soos 

volg :-

A. FISIEKE SELF (Telling = 7 uit 18) 

Identiteit: (2 uit 6) Die leerling ken haarself as iemand 

wat selde heeltemal gesond is; wat niks daarvan hou om ge-
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durig netjies te wees nie; wat gewoonlik bewus is van 'n pyn 

erens in haar liggaam; wat die meeste van die tyd slordig is; 

wat gewoonlik bewus is van 'n gevoel van ongesteldheid. 

Aanvaarding: (3 uit 6) Die leerling aanvaar nie die vol-

gentle fasette van haar fisieke self nie: Gewig; bepaalde 

liggaamsdele; gesondheidstoestand. 

Gedrag: (2 uit 6) Lae selfagting manifesteer in hande

linge wat dui op liggaamsverwaarlosing; roetinewerk; traag

heid en moegheid en ondoeltreffende optredes voor mense. Die 

handelinge word gestrem deur lompheid of onhandigheid; senu-

weeagtigheid en kommer. Laasgenoemde kenmerke dui op 'n 

gebrek aan selfvertroue en Anna sien haarself as onbekwaam en 

ondoeltreffend. 

B. PERSOONLIKE SELF (5 uit 18) 

Identiteit: (1 uit 6) Die leerling het 'n lae selfagting en 

ken haarself as iemand wat net opgeruimd is as dit baie goed 

gaan; wat nooit haar standpunt kalm en bedaard kan verdedig 

nie; wat in baie opsigte minderwaardig teenoor kennisse en 

vriende voel; wat maklik alle selfbeheer verloor; wat minder

waardig in geselskap voel. 

Aanvaarding: (2 uit 6) Die leerling aanvaar nie haar 

persoonlike self of aspekte daarvan nie. Sy is ontevrede 

met haar persoon, die mate van gaafheid teenoor antler, en 

onvermoens om probleme op te los, en haar beginsels te 

handhaaf. Omdat sy haar persoon verwerp, begeer sy gereeld 

antler se karaktertrekke. 

Gedrag: (2 uit 6) Sy vind dit moeilik om haar in alle 

situasies te handhaaf; kan berisping nie duld nie, omdat sy 
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op selfverdediging is; presteer gewoonlik swak; tree impul

sief op (oorweeg nie gevolge van haar handelinge nie). 

C. GESINSELF (DIE GESIN AS 'N EKSTENSITEIT VAN DIE 

SELF) (5 uit 18) 

Identiteit: (1 uit 6) Die leerling ken haar gesin as 

persone op wie sy nie kan staatmaak nie; wat as 'n huisgesin 

nie gelukkig is nie; wat haar nie hoogag nie; wat haar selde 

raadpleeg; van wie se liefde sy nie verseker is nie. 

Aanvaarding: (1 uit 6) Die nie-aanvaarding van hierdie 

ekstensiteit van die self manifesteer in: Dikwels skaam vir 

haar familie; ondervind heelwat misverstand met haar familie; 

hou nie van familiebyeenkomste nie; bejeen gesprekke en 

handelinge van haar familie met agterdog; gevoelig oor wat 

haar familie van haar se; voe! dikwels ongelukkig omdat sy so 

min liefde vir haar gesin het. 

Gedrag: (3 uit 6) Verwerping van haar gesinself manifes

teer in: Sy stel nie veel belang in familie nie; verwaarloos 

haar ouers dikwels; soms ernstige rusies met gesinslede. 

D. SOS I ALE 

SELF) 

Identiteit: 

SELF (DIE 

(6 uit 18) 

GEMEENSKAP AS EKSTENSITEIT VAN DIE 

(2 uit 6) Sy ken haarself in haar verhouding 

met ander as iemand wat nie baie gewild by maats van dieself

de geslag is nie; wat nie baie gewild by die teenoorgestelde 

geslag is nie; wat weinig belang stel in die doen en late van 

ander; wat dikwels voe! asof sy vir die hele wereld kwaad is; 

voe! dat ander moeilik met haar maats maak. 

Aanvaarding: (2 uit 6) Sy aanvaar nie haar sosiale self nie. 
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Aanduidings daarvan is: Wens dat sy meer gesellig is; 

gewoonlik selfbewus en teruggetrokke teenoor vreemdes en 

hooggeplaastes; gewoonlik onpopuler want haar geselskap word 

selde opgesoek; wens dat antler meer belang in haar stel. 

Gedrag: (2 uit 6) Verwerping van haar sosiale self mani

festeer in handelinge wat op die volgende dui: Maak nie 

maklik vriende nie; vriendskaplike verhoudinge word maklik 

deur klein dingetjies vertroebel; vergewe moeilik as sy vals 

beskuldig is; voel altyd selfbewus in geselskap van vreemde 

mense; vind dit baie moeilik om 'n gesprek met vreemdes aan 

te knoop. 

(6 uit 18) E WAARDESELF 

Identiteit: (3 uit 6) Sien haar as iemand wat bekommerd 

is oor haar gedrag wat dikwels veel te wens oorlaat; wat haar 

nie bekommer daaroor om te veel kleingeld te gaan teruggee 

nie; wat min liefde vir sy medemens het; wat nie skuldig voel 

as hy 'n noodleuentjie vertel nie. 

Aanvaarding: (2 uit 6) Aanvaar haarself nie, omdat sy 

ontevrede is en skuldig voel oor: Deugde soos eerlikheid, 

goedheid, getrouheid, waarheid; nouliks bewus is van minder

bevoorregtes; herhaardelike onverantwoordelike optrede; die 

gemak waarmee sy leuens vertel. 

Gedrag: (1 uit 6) Lae selfagting manifesteer in handelinge 

wat dui op: Nooit die vrymoedigheid 

nie; volhard met gedrag waarvan sy 

het om mense te bestraf 

oortuig is dat dit 

verkeerd is; doen dinge waaroor sy agterna skaam is; maak 

soms van twyfelagtige metodes gebruik om vooruit te kom. 
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( 6 uit 10) 

Ontken die verkeerde van haarself wat sy soms doen. Is dus 

op die verdediging in gestel om die alreeds lae selfbeeld te 

beskerm. 

Die terapeut het kortliks die resultaat met Anna bespreek. 

Verdere meer besondere verwysing geskied soos die onderhoud 

verloop. 

(g) DIE FUNKSIONERINGSBEELD. 

Die gedrag wat Anna manifesteer om haarself in stand te hou, 

is bespreek. Die gebruik van sigarette, drank en dagga is 

die rookskerm·waarmee Anna haarself beskerm. 

(h) DIE FENOMEENBEELD 

Die selfkonsepvraelys dui aan dat Anna 'n baie lae selfkonsep 

het. Haar gedrag is so oneffektief dat sy nie daarin slaag 

om die probleem te verwerk nie. Die swak relasie in al die 

fasette dui probleme aan met die hele primere opvoeding

si tuasie. 

(i) RELASIEBEELD 

Anna raak bewus van die negatiewe belewing soos sy dit ten

toongestel het. Sy begin duidelik kriewelrig raak en die 

dieperliggende moontlike oorsake van die funksioneringsgedrag 

wil-wil na die oppervlak deurdring. 

(j) PERSOONSBEELD 

Die betekenisse wat Anna aan die relasies gee, word deur die 
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terapeut van Anna verkry. Na aanleidng van haar antwoorde 

op die A.S.K.S. rig die terapeut haar nou sodat verskeie 

gevoelige raakpunte na vore tree. 

Twee baie belangrike gebeure in Anna se lewe verskyn nou: 

1. Anna verklaar dat haar pa 'n alkoholis is. Hulle het 

plaas toe getrek sodat hy nie so baie aandag trek met sy 

gedurige dronk optredes nie. Anna se dat daar geen 

verhouding tussen haar en haar pa bestaan nie. 

2. Anna verklaar dat vandat sy ses jaar oud was tot op 14 

jaar, haar broer wat nou 20 jaar oud is, gereeld met 

haar seksuele gemeenskap gehad het. 

Albei hierdie traumatiese ervaringe veroorsaak dat die tera

peut die res van die onderhoud gebruik om die intense skuld

gevoelens by die leerling te probleer neutraliseer. Die 

persoonsbeeld sal volgende week aandag kry. 

Ll "Oom, ek weet ek is 'n niks. 

ook, daarom drink hy so baie. 

hy sulke slegte kinders het. 

Miskien weet my pa dit 

My pa voel sleg omdat 

Kyk net my broer - 'n 

daggaroker wat nie eers kon klaarmaak met skool nie. 

En ek, my broer weet ek beteken niks. Daarom het hy 

my gebruik vir sy eie bevrediging." 

Tl "Wat van jou ma?" 

L2 "Oom, sy moes al die tyd alles doen. Sy moes my pa 

huistoe vat as hy dronk is, sy boetes betaal, sy 

skuldl" 

T2 

L3 

"Kla sy daaroor?" 

"Sy se nooit iets niel Nee, dis ekl Ek 'moan' altyd 
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dat niks reg loop nie. Dit is ek wat se ons is 'n 

klomp gemors. Wat sukkel Ma so met ons?" 

T3 "En wat is haar reaksie?" 

L4 "Nee, sy se net dis nie so sleg nie. Maar sy weet 

niks van my af of my boetie se gemors nie. Dis nou 

eers wat sy gehoor het. Nou het ek haar ook 'gedrop." 

T4 "Hoe het jy haar gedrop?" 

LS "As ek nie so slegte ding was nie, kan ek klaar maak 

met skool en haar op die plaas gaan help. Nou wil 

hulle my 'suspend' en dalk tronk toe stuur. En wat 

word dan van my ma?" 

TS "Maar jy wou jou lewe neem?" 

L6 "Ja Oom, dan kan hulle my nie skors of tronk toe stuur 

nie." 

T6 "Oink jy dit los die probleem op?" 

L7 "Oom, ek weet nie wat die probleem is niel Al wat ek 

weet is dan sal my ma nooit weet wat John gedoen het 

nie." 

T7 "Dus weet jou ma en pa nie van die seks tussen jou en 

John nie?" 

LB "Nooitl Hulle sal Nee, my pa sal John 

doodmaak. Oom moenie dat hulle weet niel" 

TB "Nou wat gaan ons doen?" 

Ult die verdere verloop van die onderhoud het dit duidelik 

geword dat Anna oortuig is dat die seksuele misbruik net so 

groot haar skuld is. Waarskynlik het die aanvanklike seksu

ele stimulering eers met die latere kognitiewe ontwikkeling 

omgeskakel in skuld gevoelens. 
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Anna kan die seksuele omgang met die broer beeindig deur horn 

te dreig dat sy, sy dagga gebruik by haar pa sou verklap. 

Anna het ook nou begin wonder watter primere aandeel sy het 

in haar pa se alkoholmisbruik. Dalk weet haar pa van haar 

en John se dinge. Dalk weet hy van hulle dagga rokery. 

T9 "Dit lyk of jy dink jy het jou pa in die steek gelaat?" 

L9 "Oom, miskien het my pa meer van my verwag en toe is ek 

so sleg. Dalk moes ek aan horn aandag gegee het." 

TlO "Hoe moes jy dit doen?" 

LlO "Miskien moes ek meer tyd by horn spandeer het. Hy het 

nouwel baie gedrink en ek hou nie van drank nie. 

Haai, Oom. Miskien het hy gedink ek hou nie van horn 

nie. Al die tyd was dit die drank!" 

Tll "Miskien moet ons horn vra." 

Lll "Maar dit sal nie nou help nie!" 

T12 "Hoekom nie? Dis mos nooit te laat niel" 

Die opmerking dat dit nooit te laat is nie, het vir Anna laat 

kalmeer. Die terapeut het met Anna die seksuele ontwikke

ling van die kind bespreek. John was tienjaar oud en Anna 

sesjaar oud toe hulle seksuele peuter begin het. Die tera

peut verduidelik vir Anna dat seksuele gedrag nie noodwendig 

vir die 'slagoffer' nadelig is nie. 

Wanneer 'n motor se buiteband vanwee 'n voorwerp buite pap 

word, neem jy tyd en verwyder die voorwerp en herstel die 

band. As die band herstel is, dan bly jy nie se die motor 
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is sleg nie. Wanneer die seksuele molestering beeindig is, 

kan jy deur die nugtere objektiewe benadering bevestig dat 

daar geen fisiese skade is nie. Dan moet die eienaar van 

die liggaam psigies/geestelik oortuig word dat daar met die 

geheel van die persoon niks verkeerd is nie want net omdat 

daar fisies 'n klein probleempie ontstaan het, beteken dit 

nie dat daar met die geheel 'n fout is nie. 

Die terapeut bespreek die alkoholmisbruik van haar vader en 

projekteer dit as 'n spesifieke probleem wat haar vader 

ervaar. Die terapeut onderneem om later deur middel van 

ouerbegeleiding hierdie aspek aan te spreek. 

Anna en die terapeut besluit om : 

a) nie op hierdie stadium 

optredes van Anna en John 

se nie, 

enigiets oor die seksuele 

vir die ouers of skool te 

b) nie verder nou aan Pa se drankmisbruik te dink nie, 

c) Anna geleentheid te gee om eers oor irrasionele bete

kenisgewing te gaan dink. Daarvoor sal sy 'n boek 

nodig he. (Sien volgende afdeling). 

(k) HUISWERK 

Die terapeut voorsien Anna van 'n boek (Rasioneel-emotiewe 

terapie in die praktyk - A.T. Moller; p 214) waarin die lys 

van irrasionele gedagtes 

aangedui word; (volledige 

en onef fektiewe verbale gebruike 

lys in hoofstuk vier, p 132). As 

huiswerk moet Anna hierdie bestudeer. Die bespreking van 

irrasionele betekenisgewing word dus nie nou afgehandel nie. 
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(1) AFSLUIT VAN ONDERHOUD 

Anna hernu die onderneming om nie te probeer selfmoord pleeg 

nie. Ondersteuning deur die vriendin en departementshoof 

word weer gereel. 

7.2.5 

(a) 

DERDE ONDERHOUD 

VESTIGING VAN RAPPORT 

Anna rapporteer dat geen ernstige insidente opgeduik het nie. 

Die hoof het haar nie weer gesien nie maar die departements

hoof het haar gereeld gesien. Anna en haar vriendin span

deer baie tyd saam. Anna dink sy is baie minder angstig en 

kan al die opdragte van die skool en koshuis hanteer. 

(b) HUISWERK 

Na aanleiding van die huiswerk wat Anna moes doen, bespreek 

die terapeut die ontstaan van irrasionele betekenisgewing 

(gedagtes) as affektiewe-, kognitiewe betekenisgewing aan die 

belewinge in die betrokke lewenswereld. Die ervaring wat 

Anna beleef het en nog steeds beleef, het veroorsaak 

persoonsbeeld wat Anna ontwikkel het van haarself 

dat die 

(haar 

identiteite) heeltemal irrasioneel en oneffektief ontstaan. 

Na aanleiding van die irrasionele idees wat Anna bestudeer 

het, het Anna soos volg oor haarself rapporteer: 

"Ek dink dis omdat ek op 'n stadium begin skuldig voel het 

oor wat ek en John saam gedoen het. 

Al was ek klein en hy klein, was dit wat ons gedoen het nie 

onaangenaam. Ek dink ek het dit geniet. Daarom het ek 
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aangehou. Later toe maatjies begin praat dat dit verkeerd 

en sleg is as seuntjies en meisies met mekaar se goed speel, 

het ek seker begin skuldig voe!, al het hulle niks van my 

geweet nie." 

Tl "Dink jy dat jy ook skuldig gevoel het omdat dit vir 

jou lekker was?" 

Ll "Ja, ek dink dit het my skuld nog groter laat voel." 

T2 "Wat dink jy nou daarvan?" 

L2 "Ek dink dis heeltemal verkeerd." 

T3 "Goed, kom ons los eers daardie gedagte sonder om dit 

te beoordeel of veroordeel. Korn ons kyk hoe dit jou 

laat dink en optree het. 

Anna het voorts afgelei uit die verloop van die gesprek dat 

vanwee haar skuldgevoelens asook haar swak relasies, met 

veral Pa, sy haarself as dogter onrealisties negatief beleef 

het. Sy het in haar gesprek met haarself onvolledige en 

irrasionele afleiding gemaak en haar gedrag daarop gebaseer. 

Ander identiteite soos onder andere suster, skolier, maat en 

vriendin, het vanwee dieselfde negatiewe belading ook foutief 

gekristalliseer en deur haar belewinge deur die foutiewe 

betekenisgewing, is die betrokkenheid in haar relasies, 6f 

verwring 6f gestagneer. 

(c) DIE VERLOOP VAN TERAPIE 

Anna vul die opsomming van die terapeut aan aangaande dit wat 

sy tot dusver van haarself ontdek het: 
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Sy het gedink dat sy sleg is omdat sy van seksuele stimule

ring hou. Sy is sleg omdat sy en haar broer 'dinge' saam 

doen. Haar swakheid het sy verbloem met selfbevredigende 

gedrag. Namate haar skuldgevoelens die oorhand gekry het, 

het sy antler gedrag begin, byvoorbeeld rook en die gebruik 

van dagga. Haar skoolwerk het baie verswak maar sy het dit 

regverdig deur vir haarself te se dit pas nou by haar as swak 

mens. Haar pa het probleme gekry deur haar en haar broer se 

slegte gedrag. Dit het sy aansien gekwes. Haar ma het 

baie opgeoffer om die swak kinders te probeer opvoed. Sy is 

so 'n swak mens met so baie foute dat 'n verdere vernedering 

vir haar ouers, soos haar daggarokery by die skool, onaan

vaarbaar is en sy moet dus haar lewe, beeindig. Sy kon haar 

pa beter bystaan. Miskien kan sy haar broer beter probeer 

verstaan. Dalk het hy ook skuldgevoelens. Al die negatiewe 

belewinge het veroorsaak dat sy deur haar irrasionele beteke

nisgewing net daarin geslaag het om haarself van die sosiaal

maatskaplike samelewing te isoleer. Sy het eintlik geen 

maats nie. 

Opsommend dus het sy haar oneffektiewe persoonsbeeld, wat 

vanwee twee reekse ernstige traumatiese gebeure, ontstaan 

het, verskuil deur onegte, onrealistiese, irrasionele 

betekenisse aan haar leefwereld, relasies en identiteits

ontwikkeling toe te ken. Die beskrywing van haarself toon 

dit aan. 

Die werklike affektiewe-, kognitiewe belewing dui 'n verwarde 
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persoon aan wat totaal onef fektief die selfbeeld probeer in

stand hou. 

(d) VERDERE BEPLANNING VAN DIE ONDERHOUD 

Die terapeut beskryf vir Anna hoe die verloop van die onder

houd beplan is sodat 'n meer akkurate diagnose 'n effektiewe 

selfgesprek kan inisieer. Die verdere verloop behels : 

a) verdere verkenning deur die kaartprojeksietoets, 

b) 'n fyner diagnose van die 'probleem,' 

c) 'n analise van Anna se selfgesprek, 

d) egte betekenisgewing, 

e) identiteitsvorming, 

f) 'n positiewe selfkonsep. 

Selfbewustheid en egte betekenisgewing kan identiteitsvorming 

ondersteun en kan •n positiewe selfkonsep laat kristalliseer. 

(e) VERDERE VERKENNING 

Anna word voorberei om •n projeksietoets te doen. 

van die voorbereiding is om te verhoed dat Anna 

Die doel 

af fektief 

gespanne raak. Die terapeut verduidelik vir Anna dat die 

beantwoording van die projeksietoets, haar in geen mate weer

loos gaan laat nie. Sy kan nie innerlike geheime ontbloot 

waardeur sy haarself heeltemal oop laat nie. Die toets sal 

help om die terapeut te voorsien van aanduidings van spesifi

fieke nood wat Anna beleef en waarvoor sy hulp soek. Sy kan 

dus rustig en kalm haar self uitdruk in skrif. 
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(f) DIE PROJEKSIETOETS 

Anna neem deel aan die kaartprojeksietoets (sien hoofstuk 

6: 9). Die protokolle van die toets volg hierna . 

Diagnosering 

Die leerling het die kaarte in die volgorde V-H-0-B-X-M ge-

rangskik. Sy het die kaarte soos volg beskryf : 

V - Dit is 'n stel trappe 

H - My eerste tree 

O - My eerste tree 

B - Onsekerheid van myself 

X - Op pad boontoe 

M - Standvastigheid 

Anna skryf haar storie volgens haar mening oor die kaarte wat 

sy in die volgorde V-H-0-B-X-M geplaas het :- MY sukses 

Ek is in my begin stadium. Ek moet die trappe opklim om bo 

uit te kan kom - maar is nie baie seker of ek alleen bo kan 

uitkom nie. Ek het my eerste trap gegee waar my broer my 

moes gehelp het. Met my eerste twee trappe was ek baie 

onseker. Later het ek met hulp reggekom. Met my derde 

trap kan ek nie verder kom nie. Ek kan nie bo uitkom nie. 

Die mense wou my nie help nie en ek was te bang en skaam. 

Dit voel of ek nou alleen is. 

Relasiebeeld : 

Uit die dogter se antwoorde wil dit voorkom of sy baie onse

ker is. Sy besef dat sy voorwaarts behoort te beweeg - sy 

moet opklim; sy behoort dus te groei en te word. Sy weet 

nie of sy alleen kan nie. Sy't gedink haar broer behoort 
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Hy het nie. Waarskynlik geen stand-

houdende verhouding nie. Sy noem glad nie wie haar met haar 

eerste twee trappe gehelp het nie. Hier is ook 'n gebrek 

aan relasies met noodsaaklike andere. "Mense wou my nie 

help nie. Ek voel of ek nou alleen is." 

Dit is duidelik dat die leerling 'n groot gebrek aan posi

tiewe relasies het. Sy beleef haar self as alleen. 

Persoonsbeeld : 

Die dogter dui aan dat sy baie onseker is. Sy is ook 

oortuig dat niemand werklik oor haar bekommerd is nie want sy 

ervaar haarself as alleen. Niemand wou haar help nie. 

Sy is waarskynlik teruggetrokke en afsydig. Sy is baie 

onseker oor haarself en twyfel aan haarself. Sy kan nie 

verder vorder nie. Sy het dus nie wat nodig is nie. 

Miskien wil antler mense daarom nie iets met haar te doen he 

nie. Waarskynlik beteken "My sukses" vir die dogter eintlik 

"My mislukking" 

Selfbeeld : 

Daar was 'n baie flou poging om met die broer te identifi-

seer. Dit het op niks uitgeloop nie. 

sprake van relasies met volwassenes nie. 

Nerens is daar 

Pa en Ma is 

afwesig. Niemand gee blykbaar om nie. Die dogter se 

selfbeed oortuig haar dat sy swak is en nie kan slaag nie. 

Sy moet dus alleen verder funksioneer en omdat sy bang en 
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skaarn is en nie kan nie, kan sy net sowel ophou probeer. 

Selfrnoord is dus eintlik die logiese uitweg. 

(g) DIAGNOSE 

'n Verfyning van die diagnose bring rnee dat Anna insig ver

werf in hoe die omstandighede van haar leefwereld deur haar 

geinterpreteer was, sodat 

psigopatiseerd was dat die 

uitweg was. 

(h) SELFGESPREK 

sy uiteindelik tot so 'n mate ge

beeindiging van haar lewe al 

'n Analise van Anna se selfgesprek stel dit dat sy al die 

fasette van die· self negatief beleef het sodat die beteke

nisse wat sy aan die relasies toegeken het, die identiteite 

wat rnoes vorm, misvorm het sodat sy haarself op elke vlak as 

'n mislukking beleef het. 

Die intensiteit van haar negatiewe affektiewe belewing, be

weeg verby die drempel van selfbeheer wanneer haar skoolgaan 

en koshuis beeindig kan word. Dit wat sy vir haarself 

vertel van haarself word nou as waarheid bewys. 

sleg dat daar niks aan haar gedoen kan word nie. 

Sy is so 

Die terapeut ref lekteer hierdie gedagtes en deur die irrasio

nali teit daarvan uit te lig, kan Anna dit anders persipieer. 

Anna het later in haar seksuele aktiwiteit, irrasioneel bete

kenis gegee aan haar genot wat sy uit die fisiese stirnulering 

van haar geslagsdele ervaar het. As sy dit as plesier er-
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vaar, moet dit wees omdat sy basies sleg is. 

wees daarom het haar broer haar gebruik. 

Sy moet sleg 

Beide pa en ma het geweet (ouers weet mos alles) dat sy en 

John sulke slegte kinders is. waarskynlik is hulle so sleg 

omdat hulle so dom is en miskien ook anders om. 

Sy is ook so sleg dat sy nooit kan sien haar pa het 'n pro

bleem nie. Tot op die hede kon sy nog nie eers een probleem 

by haar ma raaksien nie. Dit is omdat sy slegs op haar eie 

fisiese genot ingestel is. 

Hierdie negatiewe belewing van die irrasionele betekenisge

wing inhibeer haar betrokkenheid by die primere opvoedingsi

tuasie. Dit kring ook uit in die relasies wat behoort voort 

te vloei uit die primere relasies. Daarom stig sy bitter 

min betekenisvolle relasies en ontwikkel die kommunikasie 

tussen Anna en die belangrike andere baie swak. Om te ver

goed vir hierdie swak selfbelewing en betrokkenheid, reageer 

Anna deur onder andere dagga te gebruik. Hierdie gewoonte 

ontwikkel sterk nadat sy haar genotsverhouding met haar broer 

beeindig. 

Sy verdedig haar swak verhouding met haar pa deurdat sy die 

alkohol voorhou as afstootlik. Verhouding met ma funksio

neer effens beter maar net omdat sy oortuig is ma kan alles 

hanteer en het haar (slegte mens) eintlik nie nodig nie. 
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Hierdie voorafgaande reflektering het die terapeut gedoen 

deur Anna se gesprek met horn, te probeer weergee soos sy dit 

deur haar vertroebelde betekenisgewing gedoen het. 

Rustige bespreking van 

Anna begin besef het 

elke 

dat 

gedagte het daartoe 

sy nie noodwendig 

gelei dat 

die regte 

afleidings uit belewinge en betrokkenheid gemaak het nie. 

Dit lei tot 'n groter selfbewustheid. 

(i) SELFBEWUSTHEID 

Die dinamiek van die selfgesprek word vir Anna nou duidelik. 

Sy sien hoe dat betekenisgewing afhang van die af fektief

kognitiewe dimensies van die self. Anna verbaliseer <lat sy 

insien dat sy deur middel van haar selfgesprek, ander beteke

nisse aan hierdie belewing kan heg en moet heg. 

Tl "Die relasie wat jy met jouself het, word deur jou ge

sprek met jouself beinvloed." 

Ll 

T2 

"Ek verstaan dit nou. ·Ek vertel vir myself dinge en 

hoe ek daaroor voel, is eintlik die ding wat maak of 

ek dit glo." 

"Korn ons dink weer aan die gesprek vroeer. Jy het 

gese jy het skuldig gevoel omdat jy dit wat jy en John 

gedoen het, geniet het." 

L2 "Dis reg, Qom. Ek dink nou nog dat ek moes skuldig 

voe!." 

T3 "Korn ons kyk of ons kan besluit waaroor jy skuldig 

moet voe!." 

L3 "Dit wat ons gedoen het, is verkeerd." 
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T4 "Omdat dit verkeerd is, het jy skuldig gevoel." 

L4 "Ja." 

TS "Julle moes dit nie doen nie." 

LS "Nee." 

T6 "Maar toe is dit lekker." 

L6 "Ja." 

T7 "Toe dink jy maar dis verkeerd en as dit verkeerd is 

mag dit nie lekker wees nie. As dit dus lekker is, 

is daar fout by my. Dan is ek 'n slegte mens wat 

lekker kry uit verkeerde dinge." 

L7 "Dis presies sol" 

TB "Presies soos jy gedink het of presies reg?" 

LB "Wat bedoel Oom?" 

T9 "Dink weer oor die situasie en se vir my hoe voel jy 

nou daaroor." 

Na verdere bespreking, het Anna begin onderskei tussen die 

verkeerde optrede en die resultaat van die optrede. 'n Mens 

kan nie se dat 'n gesteelde perske nie lekker mag smaak nie. 

Anna het nou ook besef dat sy uit die skuldgevoelens summier 

wou aflei dat sy sleg is. Sy het dus irrasioneel oor die 

situasie gedink en waarskynlik meer vanuit die affektiewe, 

haar evaluering gevorm. Sy besef dat gedrag nie noodwendig 

impliseer dat die uitvoerder van die gedrag, sleg is nie. 

Sy besef dat die mens, mens bly al verander hy sy gedrag. 

(j) EGTE BETEKENISGEWING 

Realistiese betekenisgewing beteken vir Anna dat sy die 

waarheid omtrent haarself en haar wereld moet ontdek. Sy 
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moenie haar eie gevolgtrekkinge maak as sy nie grond het 

waarop sy dit kan vestig nie. Sy mag ook ander belangrike 

opvoeders gebruik om egte betekenisgewing te bewerkstelling. 

(k) IDENTITEITSVORMING 

Die terapeut bespreek die identiteite 

do gt er 

leer ling 

suster 

sportvrou 

maat 

vriendin 

christen, 

met Anna. Sy evalueer haarself aan die essensies waaraan 

voldoen moet word om die identiteit suksesvol te kan aanneem. 

Deur die responsies van die selfkonsepvraelys in 'n kwalita

tiewe ontleding vir Anna voor te le, het die terapeut 

bogenoemde identiteite, een vir een vir Anna help ontleed. 

Om dogter vir Pa en Ma te wees, hoef sy nie soos alle ander 

dogters te wees nie. Daar is essensies waaraan sy as dogter 

behoort te voldoen soos onder andere lief te wees vir pa/ma, 

hulle as ouers te erken, 'n relasie met hulle stig, spesi

fieke gevoelens vir hulle te koester, haarself vir haarself 

te ontdek en hulle sodoende trots te maak op haar, respek, 

eerbied, warmte, empatie vir hulle te he. Sy kan alleen aan 

die genoemde essensies voldoen, indien sy haarself ontdek met 
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al haar moontlikhede. Sy sal deur onder andere die ouers te 

gebruik, haar moontlikhede kan ontsluit. Sy moet dus eerlik 

en opreg met haarself omgaan. 

Die terapeut het vir Anna begelei, deur die essensies vir 

elke identiteit te help vasstel. Anna het deur haar ge

sprek, egte betekenisgewing, betrokkenheid en belewing herken 

in haar selfrealisering. Sy het ontdek dat selfrealisering 

vir haar beteken dat sy dit wat sy van haarself vermoed, 'n 

werklikheid kan maak. 

Anna ontdek dus dat wat nodig is om identiteite te kan vorm, 

met ander woorde, egte betekenisgewing, betrokkenheid, 

belewing en akkurate selfrealisering, alleen deur betekenis

volle relasies en sinvolle kommunikasie voltrek kan word. 

(1) POSITIEWE SELFKONSEP 

Steun deur die terapeut, die onderwysers, ouers en leerlinge 

kan vir Anna help om 'n positiewe selfkonsep te skep. 

Positiewe gedrag met vestiging van verhoudinge deur effek

tiewe kommunikasie, sal lei tot realistiese belewing van die 

self; akkurate identiteitsvorming (met ander woorde ontwikke

ling van 'n positiewe selfkonsep). 

Anna stel self die volgende werkswyses voor waarop sy te werk 

kan gaan om haar irrasionele gedagtes uit te skakel deur egte 

betekenisse:-
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Sy moet eers vasstel watter irrasionele gedagtes sy 

almal nog koester. 

Sy moet dan die objek, subjek en inhoud van elke 

gedagte neerskryf. 

Daarna moet sy besluit of sy die gedagte wil verander. 

Sy moet ook besluit of sy die relasie wil verander. 

Sy moet die teenpool van die relasie nader en deur 

middel van egte kommunikasie (sien p 24) die affek

tiwiteit van die relasie positiveer. 

Sy moet die betekenisgewing aan ervaringe rasioneel 

probeer toeken en nie impulsief reageer nie. 

Intensiewe gesprekke met pa, ma, broer en maats, is 

nou eers belangrik. Anna sal bo begin en die ge-

sprekke probeer voer. 

hulp aanvra. 

Indien dit moeilik is, sal sy 

Die terapeut stel voor dat Anna eers die volgende onderhoud 

voltooi, voor sy met pa en ma begin gesels. 

(m) AFSLUITING 

Anna se insig in hoe die gedagte so maklik die gedrag kleur, 

maak haar opgewonde om te gaan probeer om haarself te ver

ander. Die terapeut waarsku haar dat daar baie maklik mis

lukkings kom. Beplan om geleidelik die wereld te oorwin. 

Begin klein want klein suksesse lei tot groot oorwinnings. 

Die ondersoeker wil die leser weer daarop attent maak dat 

hierdie geskrewe weergawe van Anna se terapie baie ingekort 

is. Verwerwing van insig het byvoorbeeld langer as 'n uur 

geduur. 
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7.2.6 VIERDE ONDERHOUD 

Anna het ingestem dat haar ouers by hierdie laaste onderhoud 

heeltyd teenwoordig moet wees. 

(a) RAPPORT 

Anna se merkbare verandering het veroorsaak dat Anna se ouers 

redelik maklik by die onderhoudsituasie ingeskakel het. Die 

terapeut het aangevoel dat die ouers met 'n skuldgevoel gekom 

het. Die vader het verbaal aggressief ingestap en redelik 

ver van die groep plaasgeneem. 

gevou en van pa weggedraai. 

Ma het haarself fisies toe

Sy het baie naby Anna gaan 

sit. Haar eerste reaksie na bekendstelling was: "Jammer ons 

kom nou-eers by u uit." Pa het gese "Die skool het ons 

nie baie gese nie." 

Anna het egter baie vriendelik die terapeut met die hand 

gegroet en gese "Oom, dit gaan goed met my." Anna se 

groter spontaneYteit het hulle in staat gestel om tot 'n 

groot mate te ontspan. As Anna so rustig is by die tera-

peut dan is dit seker nie so erg nie. Dit is makliker om 'n 

gedagte aan iemand oor te dra as daardie persoon nie af fek

tief gespanne is nie. 

(b) BEPLANNING VAN ONDERHOUD 

Anna het tydens die tweede en derde onderhoude besluit dat sy 

nie wil he dat haar ouers bewus moet wees van : 

a) haar molestering deur haar broer; 

b) haar siening van haar pa se drankgebruik. 

Anna het ook besluit dat sy na afhandeling van hierdie vierde 
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onderhoud, die terapeut sal versoek om aan haar en haar ouers 

begeleiding te verskaf sodat wanneer sy gereed is, die twee 

spesifieke sake hanteer kan word. 

Die beplanning van hierdie laaste onderhoud 

treer in effektiewe behandeling van die 

het dus gesen

opvoedkundige-

sielkundige voorwaardes vir suksesvolle opvoeding. 

Die essensies sou bespreek word en veral aandag gegee word 

aan stig van relasies. 

(c) ESSENSIES VIR OPVOEDING 

Anna het vryinoedigheid gehad om tydens hierdie bespreking 

haar behoeftes aan haar ouers oor te dra. Waarskynlik het 

die krisisbelewing van Anna, albei ouers meer sensitief 

gelaat vir Anna se behoeftes. Hulle het aandagtig en 

intensief geluister na haar versoeke om deel te wees van die 

gesin. 

Anna het die onderhoud ingelei deur vir haar ouers in te lig 

oor wat sy by die terapeut gedoen het. Sy het geleer: 

om te ontspan; 

hoe haar selfkonsep daar uitsien; 

hoe haar relasies werk; 

hoe sy betekenis gee aan haar persepsies. 

Anna het haar ouers ingelig dat sy baie verkeerde gedagtes 

ontwikkel het. Sy het sommer baie dinge aanvaar as waar

heid, byvoorbeeld dat haar pa niks van haar hou nie. 
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Die terapeut het aangevul deur die ouers in te lig oor die 

primere essensies vir opvoeding van hul kind. Dit behels 

die stig van noodsaaklike relasies, die uitbou van kommunika

sie en die ontwerp van die leefwereld. Die klimaat waarin 

die kind haarself bevind word deur die primere opvoeders 

bepaal. 

Die selfkonsep van Anna het negatief ontwikkel deurdat veral 

pa onbetrokke was. Ma het sy plek in die besigheid moes 

volstaan en het ook afwesig geraak. 

Die essensies wat in die opvoedingsituasie nodig is, het 

totaal ontbreek. 

Soeke na geborgenheid met moontlikhede 

stuur Anna weg van die huis af. Haar 

vir selfrealisering 

gebrek aan gevoelens 

van waarde, behoort aan en geborgenheid, veroorsaak negatiewe 

belewinge wat uitkring in onrealistiese betekenisgewing en 

onbetrokkenheid tot die noodsaaklike pedagogiese groepe. 

Om vir Anna te help, sal die ouers hulself beskikbaar moet 

stel. 

Die terapeut het weer die essensies raakhoor, raaksien en 

raakvoel in die opvoedingsituasie aan die ouers verduidelik. 

(d) RELASIES 

Anna het met behulp van die terapeut haar kwalitatiewe evalu

ering van die disfunksionele kommunikasie in die gesin ge-
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skets. Die groot gebrek aan suksesvolle positiewe verbou

dinge met •n progressiewe kommunikasie netwerk, bet duidelik 

geword. 

Anna bet self voorgestel dat bulle spesifiek aan die situa

sies moet werk. Sy het voorgestel dat hulle tuis sou gaan 

beplan hoe en wanneer en waar hulle met mekaar, bymekaar, aan 

hulle behoeftes sal werk. 

Anna het gevoel dat hulle eerstens moet begin om saam dinge 

te doen. Sy dink dat naweke gebruik kan word om byvoorbeeld 

kerk toe te gaan, vir vriende te gaan kuier, veral ver. 

Tweedens moet hulle 'n spesifieke tyd inruim wanneer iemand 

met 'n probleem met die antler kan praat. Dalk kan hulle vir 

mekaar briefies skryf as praat aanvanklik moeilik is. 

Derdens moet hulle tyd inruim om net bymekaar deur te bring. 

Vierdens wil Anna he haar pa en ma moet apart met die tera

peut onderhoude voer. Sy het dit nie aan haar ouers so 

direk gestel nie maar aan die terapeut gestel dat sy bulp vir 

haar ouers wil he. 

Die bulp van die terapeut is beskikbaar indien hulle van horn 

gebruik sou maak. 

(e) VERDERE ONDERSTEUNING IN LEEFWeRELD 

Anna en haar ouers het besluit dat hulle tuis die situasie 
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weer gaan bespreek. Hulle sal dan al hulle be 

skrif stel. Hulle sal daar bepaal watter ander 

hulle dink betrek moet word. Indien hulle nie di 

eftes op 

pvoeders 

hulp van 

sulke opvoeders self kan betrek nie, sal hulle di hulp van 

die terapeut aanvra. 

(f) AFSLUIT 

Die terapeut het die hele gebeure weer saamgevat sodat die 

ouers insig kon kry in alles wat met die dogter deurgewerk 

is. Geen melding is van Anna se twee versoeke gemaak nie. 

Ter afsluiting is die ouers se tuisbeplanning weer uiteenge

sit. Anna het op hierdie stadium die terapeut versoek om te 

reel dat sy en haar ouers die terapeut binne twee weke sou 

sien. 

Die tuisbeplanning vir die ouers het behels dat hulle :

afsonderlik voorstelle sou ontwerp waarmee Anna gehelp 

kan word; 

elkeen sy eie behoef tes en probleme ook sou ontleed; 

versoeke wat aan die ander gestel sal word, op skrif 

stel; 

beplanning vir die langtermyn ten opsigte van Anna se 

toekoms sou maak; 

spesifieke tye oorweeg en bepaal vir gesprekke en 

samesyn. 

Die terapeut het verduidelik dat sy krisisingryping met die 

huidige onderhoud voltooi is en dat die volgende onderhoude, 



-251-

normale ortopedagogiese ondersteuning is. 

skakelpunte sluit die bemoeienis af. 

Voorsiening van 

7.3 SAMEVATTING VAN ANNA SE TERAPIE 

Die inhoud van die vier onderhoude in die idiograf iese studie 

dui aan dat die terapeut die volgende bree plan van aksie be

oog met krisisingryping : 

kalmeer van leerling; 

rustige eksplorasie van die self; 

bewuswording van die essensies van selfrealisering; 

aanvaarding van die self; 

bekendstelling van die self van die leerling aan sy 

belangrike andere. 

7.4 ORIE KORT IDIOGRAFIESE STUDIES 

7.4.1 DIE LEERLINGE 

Leerling A 

Leerling B 

Leerling C 

Hy is 'n seun, 15 jaar oud, in standard ses, 

oudste van drie broers. 

Sy is 'n sewentienjarige dogter, in standard 

nege, enigste ongetroude kind en loseer by 

haar getroude suster. 

Sy is 'n sestienjarige dogter, in standerd 

sewe, die enigste dogter van drie kinders. 

7.4.2 FUNKSIONERINGSBEELD 

Al drie leerlinge is na die ondersoeker verwys vanwee pogings 

om selfmoord te pleeg. 
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Leerling A het sy pa se rewolwer geneem. By die skool het 

ander seuns dit gesien en 'n onderwyser vertel. ·a voorlo

pige ondersoek, het die ouers versoek dat leerlitg verwys 

word. Hy het aan die ondersoeker gese dat hy htmself wou 

skiet omdat hy so swak vaar op skool. 

I 
Leerling B het 'n bottel miergif gedrink. Sy if redelik 

vinnig ontdek en in die hospitaal behandel. Dit iblyk dat 

daar nie ernstige skade is nie. Haar vriend het hfar afgese 

en sy sou nie sonder horn kon lewe nie. 

Leerling C het 'n klomp pille gedrink. 

voel, het sy buite die koshuis gaan le. 

Toe sy begin sleg 

Daar het sy naar 

geword. Sy is per ambulans na die hospitaal geneem vir 'n 

maagspoel. Dit lyk of sy ook ernstige skade vrygespring 

het. Sy het haar vriend afgese en toe later vir haar maats 

vertel sy is swanger toe sy sien hy het 'n ander meisie 

gekry. Toe hulle uitvind sy jok, moes sy maar selfmoord 

pleeg. 

7.4.3 FENOMEENBEELD 

Al drie leerlinge bly nie by hul eie ouers nie. A in die 

koshuis, B by haar getroude suster en C in die koshuis. 

Hulle het al drie probleme met skoolwerk. Al drie het : 

probleme met eie ouers - swak verhoudinge, 

nie populariteit by maats gereflekteer, 

swak in klasgroep ingeskakel, 

gedink hulle is nie baie intelligent nie. 
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7.4.4 RELASIEBEELD 

By die leerlinge bet dit geblyk dat al drie swak relasies bet 

met ten minste een ouer, portuurgroep en onderwysers. Hulle 

bet oor die algemeen •n baie beperkte spektrum van relasies. 

Selfs ten opsigte van die moreel-etiese bet bulle nie sterk 

relasies nie, met veral die aanvaarbare normatiewe gesags

figure. 

7.4.5 PERSOONSBEELD 

Die leerlinge bet dieselfde program as die leerling Anna 

deurloop. Bulle bet dus ook deelgeneem aan 

die vraelys insake spanning en angs; 

die ontspanningsoefening; 

die adolessente selfkonsepvraelys; 

die kaartprojeksietoets. 

Addisioneel bet die departementshoofde, opvoedkundige leiding 

van die betrokke skole deur middel van vertroulike verslae 

deur onderwysers, addisionele inligting in sake die leerlinge 

beskikbaar gestel. 

Al die leerlinge bet 'n stanege van een op die selfkonsep

vraelys behaal. 

Leerling: A bet 'n lae selfbeeld met 'n lae waardeself 

getoon. 

B bet •n lae selfbeeld met •n meer realistie

se waardeself getoon. 

C bet •n lae selfbeeld met 'n hoer waardeself 

getoon. 
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' n Hoer waardeself stel die leerling in staat om 'n meer rea

listiese beeld van die self te vorm al is dit laag. 

Reaksies op die kaartprojeksietoets was by • 

A:- Alleen en ontoereikend. 

B:- Swak, eensaam en 'n mislukking. 

C:- Verworpe, eensaam en 'n mislukking. 

Al drie leerlinge het by die ses kaarte oorwegend net die 

fisiese voorwerp beskryf. 

Kaart v trappe, 

Kaart B iemand op trappe, 

Kaart H twee mense op trappe, 

Kaart 0 twee mense op trappe, 

Kaart M iemand wat op die trap staan, 

Kaart x 'n kind wat op die middel trap staan. 

Opsommend kan die persoonsbeeld van die leerlinge beskryf 

word as : 

enkeling en alleen, 

bang, eensaam en alleen voel, 

nie deur belangrike andere aanvaarbaar nie, 

sonder betekenisvolle 

verworpe, 

skolasties swakkelinge, 

baie swak selfbeeld, 

swak relasie bindinge. 

maats; met ander woorde 
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DIE IRRASIONELE SELFBEELD 

Leerling A: Hy koester gedagtes dat sy pa horn verwerp om-

dat hy nie so slim is soos sy pa nie. Sy pa is skaam vir 

horn en hou nie van horn nie. Sy pa dink hy is lui en gee vir 

niks om nie. Omdat hy so sleg en lui is, weet die onderwy-

sers dit ook en hulle het vir al die klasmaats dit gese. 

Alhoewel hy hard probeer, sien niemand dit raak nie, want 

hulle hou in elk geval nie van horn nie. 

Leer ling B: Haar ma hou al die jare nie van haar nie. 

Haar pa was omtrent nooit by die huis nie omdat hy ook nie 

eintlik van haar hou nie. Toe sy en •n seun nog van die 

skool af wegloop, het alma! haar weggejaag. By haar suster 

se huis het die swaer haar verlei. Toe se die vriend haar 

af omdat sy so 'n slegte mens is. 

Leerling C: Sy bly by haar ma en stiefpa. Haar pa het 

hulle lank verlaat omdat sy so 'n stout en ongehoorsame kind 

was. Haar ma is baie kwaad vir haar daaroor. Die stiefpa 

hou ook nie van haar nie want hy dink sy is •n meisie wat net 

altyd haar sin wil he en nie self iets wil doen nie. Die 

vriend wat sy gehad het, het haar altyd gekritiseer en was 

ook nooit tevrede met haar nie. 

dink sy is 'n skinderbek. 

7.4.7 DIAGNOSE 

Wanneer die onderskeie fasette 

Die meisies by die skool 

van die relasiebeelde en 

persoonsbeelde van die leerlinge evalueer word, blyk die 

volgende daaruit : 
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Die negatiewe selfkonsep van die leerlinge weerspieel nega

tiewe persoonlikheidsontwikkeling en swak sosiale wording. 

Die negatiewe selfkonsep inhibeer ook skolastiese prestasie 

sodat die intellektuele op 'n laer vlak funksioneer. 

Hierdie aspek veroorsaak dat die leerlinge 

swak presteer, 

7.4.8 

verwerp voel deur maats en gesinne, 

ontevrede is oor prestasie, 

magteloos voel, 

afgesny voel van ouers/veral vaders 

onseker voel, 

bang is en min selfvertroue toon, 

nie hoe verwagtinge koester of ideale nastreef nie, 

onbekwaam, eensaam en afgesny voel, 

onbevoegd voel om eie probleme aan te spreek, 

besluit het om die negatiewe invloed wat hulle op 

gesinne, maats en omgewing uitoefen, te beeindig deur 

selfmoord. 

GEVOLGTREKKINGS 

Na voltooiing van die program van krisisingryping by elkeen 

van die leerlinge, het elke situasie soos volg daaruit 

gesien: 

Leerling A Hy het insig verwerf in die werklike 

motivering van sy ouers se bemoeienis met horn. 'n Latere 

verstandsmeting het •n verlaging in die graad van vakke te

weeggebring, wat baie van die spanning by die leerling verlig 
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het. Hy kon nou by hou by die pas. Die ouers het deur 

ouerbegeleiding veral begin aandag gee aan die opvoedkundige 

essensies en het hul druk op die leerling verminder. Die 

vermindering van negatiewe affektiewe belewing, met beter 

kognitiewe verwerking van die self, verminder die druk verder 

en die leerling stel homself beter beskikbaar vir sosia

lisering. 

Leerling B : Herstel van verhouding met vriend, verwydering 

uit huis van suster en swaer en verwerwing van insig in die 

ontstaan van 'n swak selfbeeld, bring groot emosionele ver

ligting. Die leerling deurloop ook die program. Die ouers 

is onbeskikbaar en gevolglik word 'n plaaslike maatskaplike 

werker as primere opvoeder ingeskakel. Die sielkundige op-

voedkundige essensies stel die terapeut in staat om hierdie 

leerling, wat voldoende insig het, deur 'n meer rasionele 

selfgesprek te laat wegbeweeg van negatiewe selfrealisering. 

Leerling C Die terapeut moes met hierdie leerling eers 

die volledige program deurwerk voordat sy insig begin verwerf 

het in die negatiewe selfgesprek. Aanvaarding van onveran

derlikes is noodwendig en beteken nie dat die leerling swak 

is nie. Die vriend het by die ander meisie gebly. 

Leerling C moes aan alma! erken dat sy nie swanger is nie. 

'n Onderhoud met die moeder en stiefvader met die leerling se 

irrasionele selfgesprek as onderwerp, het die opvoedingsver

waarlosing en opvoedingsfoute aan die lig gebring. Deur die 

inskakeling van al die fasette van die Sielkundige Opvoed

kunde, het die ouerbegeleiding vir die ouers 'n werkbare ver-
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trekpunt gegee. Hierdie leerling het goed herstel in haar 

opvoedingsituasie en speel weer sport en het 'n nuwe vriend. 

7.5 SAMEVATTING 

Die bespreking van die drie gevalle, bevestig die afleidings 

wat gemaak is na aanleiding van die volledig-bespreekte 

geval : 

Hieruit blyk dit dat die leerling 

woonlik 'n swak selfbeeld het en 

met relasieprobleme, ge

dat daar ook gewoonlik 

opvoedingsprobleme bestaan, veral in die primere opvoedingsi

tuasie. Affektiewe belewinge wat vir die individu emosioneel 

negatief belaai is, stuur die individu in 'n onhanteerbare 

lewenssituasie wat dan deur irrasionele betekenisgewing en 

negatiewe betrokkenheid, selfrealisering inhibeer. Die 

presipiterende faktor in die emosionele krisis, is dan die 

affektiewe belading wat die sneller vorm, wat veroorsaak dat 

die individu oorgaan tot selfvernietigende gedrag. 

Indien die terapeut die individu en al die ander belangrike 

rnense in sy leefwereld kan betrek, kan hy deur die inskake

ling van die Sielkundige Opvoedkundige kategoriee, die kri

sissituasie ontlont en deur krisisingryping en ouerbegelei

ding 'n positiewe bydrae rnaak. Hierdie drie gevalle bevestig 

dus die volledige idiografiese geval wat bespreek is. 



HOOFSTUK 8 

BEVINDINGE, SAMEVATTINGE EN AANBEVELINGS 

8.1 Inleiding 

Die individu (leerling) wat midde in 'n krisis staan, wat sy 

toekoms bedreig, behoort verseker te wees van onmiddellike 

ondersteuning. 

Die bemoeienis wat opvoeders met 'n opvoedeling maak, kan 

gewoonlik verseker dat die individu sy wording volvoer sonder 

veel ernstige benadeling deur krisisse (wat lewensbedreigend 

is). Hierdie is die ideaal. 

In die moderne lewe is daar 'n duisternis invloede wat die 

positiewe opvoedingsituasie belemmer. Wording - affektief, 

kognitief, konatief - word belemmer wanneer, onder andere 

identiteitsdiffusie, die rolgedrag van die individu in so 

mate affekteer dat hy homself as oneffektief en onsuksesvol 

persipieer. Kognisies omtrent die self (as konglomeraat 

van identiteite) word affektief deur die intrapsigiese self

gesprek belaai en die gevolglike implikasies van 'n vae 

diffuse selfbeeld, is gebrekkige relasievestiging en ontoe

reikende taakverrigting. 

Wanneer die individu in 'n mate affektief oorsensitief raak, 

sal enige skielike bedreigende gedrag, as affektiewe stimu

leerder, die individu in 'n krisis kan dompel. Hierdie 

emosionele krisis kan ontwikkel uit 'n gebrekkige affektiewe 

opvoedingsverhouding as fondasie vir effektiewe wording. 
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Die gebrek aan affektiewe geborgenheid veroorsaak dat die 

emosionele krisis ontaard in 'n krisis wat neurotiese/pato

logiese gedrag kan inisieer. Onmiddellike hulpverlening as 

spesifieke doelstelling in krisisingryping behoort dan, veral 

op die affektiewe dimensie van die selfkonsep te konsentreer. 

8.2 DOEL VAN ONDERSOEK 

Die idiografiese ondersoek wat in 'n redelike opsommende vorm 

in hoofstuk sewe aangebied is, is •n demonstrasie van die 

empiriese navorsingsontwerp wat in hoofstuk vyf bespreek is 

en in hoofstuk ses gedetailleer is. 

Die doel van hierdie ondersoek is om te demonstreer dat 

krisisingryping in 'n emosionele krisissituasie vanuit die 

opvoedkundige vertrekpunt gefundeer kan word. verder hierby 

is die doel om aan te dui dat krisisingryping tot 'n groot 

mate beplan kan word. Deur 'n bree plan van aksie op te 

stel en aan die hand van die riglyne, spesifieke ondersoeke 

te doen en onderhoude te voer, kan effektiewe hulpverlening 

aangebied word. Die ondersoek dui ook aan in hoe 'n mate 

gebrekkige relasies in die ontoereikende stigting van •n 

leef~reld, die self inhibeer in sy selfgesprek om voldoende 

gevestigde identiteite te skep en in stand te hou, waardeur 

die self gerealiseer word. 

8.3 DIE ONDERSOEK 

Die idiografiese ondersoek word gedoen deur vier onderhoude 

met die krisiservarende individu te voer. Daar word van : 
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ontspanningsterapie; 

die selfkonsepvraelys; 

die kaartprojeksietoets; 

die vraelys insake angs en spanning; 

gebruik gemaak om die probleem te identifiseer. Die ver-

kenning van die individu stel die terapeut in staat om die 

selfgesprek van die individu te ontbloot, asook die onder

skeie verhoudings en identiteite wat die self handhaaf, aan

vaar en sy gedrag daarvolgens rig, te ontbloot. 

Reflektering sodat die individu bewus word van die werking 

van die intrapsigiese struktuur, stel die individu in staat 

om deur middel van die selfgesprek, veranderinge aan te bring 

waar dit aangewys word. 

Die fisiese struktuur van die ondersoek bestaan uit vier 

onderhoude waar die eerste onderhoud, die assimilasie van die 

affektiewe belading as primere doelstelling bet. 

Die tweede en derde onderhoude wen tel om die vasstelling van 

die aard van die komponente van die psigiese struktuur en hoe 

die individu dit tans inskakel. Tera pie om te verander waar 

die individu dink dit is nodig, word gelykertyd verskaf. 

Die vierde en laaste onderhoud geskied saam met die ouers, 

waar die presipiteerder van die krisissituasie binne hierdie 

opvoedingsituasie ge1dentifiseer is. Hierdie gesamentlike 

onderhoud het as doelstelling, die verkryging van nodige on

dersteuning van opvoeders, asook die vereiste verandering in 
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die opvoedingsverhoudinge, indien hulle problematies aangedui 

word. 

8.4 BEVINDINGE 

8.4.1 BEVINDINGE VANUIT DIE LITERATUUR 

Uit die literatuur word dit duidelik dat ingryping in 'n kri-

sissituasie, 'n spesifieke aanduiding is. 

moet op die besondere krisis gerig wees. 

Die bemoeienis 

Krisisingryping beteken dat hulpverlening onmiddellik beskik

baar gestel word. 

Die ingryping moet ook van beperkte omvang wees veral ten op

sigte van tyd. 

Krisisingryping moet sentreer in die probleem area van die 

individu; dit moet irrasionele affektiewe- en kognitiewe 

strukturering aanspreek; dit moet die persone 'n realistiese 

perspektief van die probleem verskaf. 

Dit moet beantwoord aan die beginsels van vervulling van die 

behoeftes aan: 

i) liefde en betekenisvolle wederkerige relasies, asook 

ii) gevoelens van eiewaarde (self-waarde en self-respek) 

m.a.w. om die moeite werd te voel. 
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Die literatuur dui aan dat krisisse ontstaan uit presipite

rende qebeure, wat qewoonlik binne die voorafqaande tien tot 

veertien dae plaasqevind het. By hierdie presipiterende qe-

beure is daar qewoonlik 'n affektiewe faset wat as presipi-

teerder, die emosionele 

kelende onvermoe, tot 

eskaleer. 

krisis, waarskynlik deur 'n ontwik

'n lewensbedreiqende krisis laat 

Elke krisis is 'n unieke belewenis vir die individu. Daar-

om moet die terapeut elke krisis uniek benader en evalueer. 

Om dit effektief te kan doen, moet die terapeut behoorlik 

toegerus wees en behoort hy sy eie verwysingsraamwerk op te 

kan skort. 

Die literatuur dui ook aan dat irrasionele- en oneffektiewe 

selfrealisering plaasvind as gevolg van 'n foutiewe en onvol

lediqe selfgesprek. Caplan (1961 in Herink, 1980:135) s~ dat 

die vernaamste aspekte van geestesgesondheid is : 

die stand van die ego; 

die vlak van die ego se volwassenheid en 

die kwaliteit van die egostruktuur. 

Pedagogies gesproke kan dit uit die literatuur soos volg 

opgesom word die kwaliteit van die wording van die indivi

du word deur die selfgesprek bepaal. Onvolwaardige kwali

teit bepaal dan waarskynlik in die besondere gevalle die 

moontlikheid dat 'n individu 'n emosionele krisis kan laat 

ontwikkel tot 'n lewensbedreigende krisis. 
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8.4.2 BEVINDINGE VANUIT DIE EMPIRIESE NAVORSING 

Nadat die ondersoeker betrokke geraak het by krisisingryping 

as opvoedkundige aangeleentheid by verskeie leerlinge wat 

hulself in 'n krisis bevind het, is een geval ter illustrasie 

in meer besonderhede aangebied en drie idiografiese studies 

is eksemplaries aangebied. Uit 'n deeglike evaluering van 

die illustrerende geval, word die volgende bevindinge aan

gedui: 

die krisisgedrag van die leerling Anna dui aan dat sy in 

haar dag tot dag belewing onvoldoende verdedigingsmega

nismes ontwikkel het, waarmee sy die emosionele beladende 

ervarings kan verwerk; 

die emosionele presipiteerder wat verantwoordelik·was vir 

die krisisgedrag, is ook verantwoordelik vir irrasionele 

en oneffektiewe kognisies oor die identiteite wat Anna 

demonstreer naamlik, dogter, suster, vriendin, maat, 

leerling, Christen en sondagskolier; 

gebrekkige af fektiewe geborgenheid deur albei ouers 

{waarskynlik as gevolg van eie skuldgevoelens) veroor

saak foutiewe evaluering van eie waarde - die self in die 

selfgesprek stuur die ontwikkeling van die identiteit in 

'n negatiewe rigting; 

foutiewe - en/of diffuse affektiewe betekenisgewing ver

oorsaak oneffektiewe belewing van die identiteit en kris

talliseer in mislukking, afwysing, angs en sonder doel en 

vitaliteit. Ervaring van negatiewe affektiewe belewing 

word geYntensifeer deur vasgelopenheid op skool, gebrek 

aan vriende, terugtrekking uit sosiale aktiwiteite, 

gebrekkige gesprekvoering, swak skolasiese prestasie, 
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antisosiale gewoontes soos skelm rook, dwelmgebruik en 

wanneer beskikbaar, oak drankgebruik; 

sosiaal-maatskaplike veroordeelde gedrag soos seksuele 

molestering, is by Anna teenwoordig en die geweldige druk 

deur die broer dat Anna dit moet dighou, veroorsaak dat 

die baie swak en negatiewe persipiering van die self, 

verder geknou word. Anna beleef haarself as nikswerd en 

inherent so sleg dat sy net goed genoeg is om seksueel 

misbruik te word; 

met al haar moeite om haarself in stand te hou, slaag 

Anna alleen deur gebruik te maak van dagga en sigarette 

om haarself vir haarself aanvaarbaar te hou. Wanneer 

hierdie geheime gedrag openbaar word, verval Anna se 

verdedigingsmoontlikhede en die emosionele krisis wat 

spruit uit die situasie, oortuig haar dat sy al die tyd 

reg was sy behoort nie te lewe nie. Sy is te sleg. 

Die bewyse van haar slegtheid is hierdie antisosiale 

gedrag, haar verkragting en haar ouers - veral haar al

koholistiese vader. Op al die vlakke van menswees is sy 

'n mislukking want niemand hou van haar en sy kan niks 

doen nie - niemand wil iets met haar te doen he nie. 

Hierdie affektief-kognitiewe gedrag van Anna stuur haar op 

die selfdestruktiewe pad. Gelukkig vir Anna is daar perso

ne wat haar gedrag raaksien en die nodige hulp word aangevra. 

Verdere afleidings wat spruit uit die bevindinge ten opsigte 

van veral Anna se affektiewe gesitueerdheid, is dat alhoewel 

sy oar 'n bo-gemiddelde intelligensievermoe beskik (S.S.A.I.S 
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V = 113 NV = 121 T = 118) (vasgestel uit die Ed-lab kaart) 

asook goeie aanleg toon op die J.A.T., 

Anna nie instaat was om ef fektief 

(Junior Aanlegtoets), 

subsituut gedrag te 

inisieer nie. Dit wil voorkom of die affektiewe negatiewe 

belewing ander positiewe fasette van die self, tot so mate 

inhibeer dat die self nie instaat is om homself te handhaaf 

nie. 

Uit die krisisingryping blyk dit dat Anna intense skuldge-

voelens beleef. Sy is ook oortuig dat haar vader se drank-

misbruik ontstaan het omdat sy so 'n mislukking is. Haar 

aanvanklike suksesvolle verhouding met haar moeder was 'n 

verdere oorsaak van haar vader se probleem. Sy is oortuig 

dat haar vader verander het toe sy en haar moeder nie meer so 

goed klaarkom nie. 

Anna ervaar haarself as minderwaardig en nie instaat om 

behoorlike verhoudings te stig nie. Sy is oortuig van haar 

minderwaardigheid deur die gebrek aan vriende, asook swak 

verhouding met ouers en broer. 

Hierdie negatiewe belewing kring uit sodat ander fasette van 

haar leefwereld dieselfde negatiewe klimaat reflekteer. 

Anna se onsuksesvolle gesprekke met haarself dui vir haar 

alleen een uitweg aan selfvernietiging. 
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8.5 SAMEVATTING 

Uit die bemoeienis van die terapeut met die leerling Anna 

kon hy daarin slaag om : 

i) 'n terapeutiese verhouding met haar te stig. Hy het 

hierin geslaag deur Anna as mens volwaardig te 

aanvaar en vir haar toestemming te gee om die emosies 

te ervaar, wat sy te kenne gegee het as synde in haar 

wese te bestaan. Onvoorwaardelike aanvaarding ver-

skaf vir Anna vertroue, respek, aanvaarding, liefde, 

eerlikheid en die belangrikste, naamlik sorg. Die 

terapeut oortuig Anna dat hy sal sorg dat sy al die 

sorg en aandag kry wat nodig is om haar by te staan 

in haar krisis. 

ii) Die terapeutiese verhouding verskaf vir Anna ver

troue, begrip en gesag. Sy begin voel dat sy as 

mens wel reg tot bestaan het. 

iii) Deur gesprekvoering voor, gedurende en na die afneem 

van die selfkonsepvraelys, begin Anna konsepte te 

vorm oor die onderskeie fasette van die self : 

identiteite, aanvaarding en gedrag. 

iv) Die terapeut lei Anna om kennis te neem van haar 

selfgesprek (dit te 'ontdek'). Nou kan sy die on

derskeie identiteite self evalueer. 

v) Die verhouding van die terapeut met Anna gee vir haar 

moed om te begin eksploreer. 

vi) Essensies vir volwassewording 

betrokkenheid, belewinge en 

soos betekenisgewing, 

selfaktualisering word 

vir Anna nou duidelik. Sy kan hierdie essensies al 
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verskillende 

identifiseer. 

fasette van die self 

Anna aanvaar dat sy as mens geregtig is om te eis dat 

sy 

haar eie persoon is; 

'n waardigheid as mens het; 

behoort in die wereld en sy is belangrik; 

verantwoordelik is vir haarself. 

Anna kan nou deur haar betrokkenheid, meer juiste 

betekenis gee aan haar belewinge. Sy kan besluit 

watter betekenisse sy aan wat gee, hoe sy dink en 

voel en wil betekenis gee, asook hoe sy wil optree. 

Sy besluit self. As sy onthou van die irrasionele 

idees, kan sy self bepaal of sy rasioneel kan optree. 

ix) Deur ondersteuning van die andere in haar leefwereld, 

kan sy nou akkuraat eksploreer. Hulle sal toesien 

dat hulle haar raaksien vir wie sy werklik is en haar 

ondersteun om die ware self te realiseer; hulle sal 

haar raakhoor vir dit wat sy kommunikeer en hulle sal 

haar raakvoel vir die affektiwiteit wat haar toekom, 

(verwys na Jacobs, 1987:13). 

8.6 POSTULATE 

In hoofstuk vyf is enkele postulate vanuit •n reeks vrae ge-

stel. Hierdie postulate is: 

Relasieversteuringe in 'n spesifieke opvoedingsituasie 

kan aanleiding gee tot gedragsgeremdheid wat kan eska

leer tot krisisgedrag. 

Herstel van relasies in 'n krisisopvoedingsituasie 
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vereis noodingryping by die individu. 

Intensiewe bemoeienis met die individu noodsaak ook 

begeleiding van die betrokke opvoeders. 

8.7 AFLEIDINGS 

Uit die bevindinge en samevatting van die idiografiese onder

soek, kan die vrae wat onder afdeling 5.2.3.1 gestel is, soos 

volg beantwoord word: 

Die individu wat •n krisis ervaar, bevind horn in 'n emo

sionele vasgelopenheid. 

Krisishantering deur die terapeut behels onmiddellike 

hantering van die emosionele vasgelopenheid by die 

individu met daaropvolgende pedagogiese ondersteuning 

deur die ouers. 

'n Algemene hulpprogram ten opsigte van krisisingryping 

is moontlik. Die algemene vorm kan gehandhaaf word met 

slegs die individuele toepassing bepalend deur die be

hoefte van die spesifieke individu. 

Riglyne vir die toepassing van krisisingryping word 

verskaf waarvolgens die terapeut die ingryping kan laat 

verloop. 

Krisisingryping kan as suksesvol beskou word indien die 

individu nie in 'n bepaalde verloop van tyd weer krisis

gedrag openbaar nie; kwantitatiewe evaluering kan waar

skynlik deur middel van •n hertoepassing van 'n ASKS of 

derglike evaluering van die selfkonsep gedoen word; die 

realistiese selfrealisering in die leefw~reld sal moont

lik die beste evaluering wees. 

Spesifieke essensies vir krisisingryping sal, behalwe die 
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wat deur die sielkundig-opvoedkundige teorie vereis word, 

waarskynlik moet voldoen aan die onmiddellike behoeftes 

van die individu, die spoedige voltooiing van die pro

gram, die beskikbaarheid van ondersteuning asook die 

gewilligheid, bereidwilligheid en moontlikhede van die 

individu om aan die program deel te neem. 

8.8 DIE HIPOTESES 

Vanuit die vrae wat in afdeling 5.2.3.l gestel is, is enkele 

postulate gestel. Hierdie postulate het die volgende hipo-

teses voorgestel, wat vervolgens vanuit 'n evaluering van die 

volledige idiografiese studie, asook die drie korter gevalle, 

bespreek word: 

a) By die hantering van 'n individu in 'n krisissituasie is 

spesifieke hulpverlening noodsaaklik om die individu in 

staat te stel om homself weer in die betrokke situasie 

te orienteer. 

Hierdie hipotese word deur die beskrywing van die idio-

grafiese studie bevestig en word dus aanvaar. Die 

Leer ling Anna het in die belewing van 'n krisissiutasie, 

haarself onbevoeg ervaar in haar pogings om haar self-

beeld in stand te hou. Sy kon nie daarin slaag om haar-

self suksesvol te realiseer nie. Negatiewe belewing 

deur irrasionele betekenisgewing, het haar betrokkenheid 

by haar wereld onrealisties laat verloop en sy het haar-

self in 'n emosionele krisis bevind. Die spesifieke 

hulpverlening wat deur die terapeut deur middel van vier 
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beplande onderhoude aan Anna gelewer is, het haar in 

staat gestel om haarself te herorienteer in haar leef

wereld. Die terapeut het deur van die persepsies van 

Anna se selfbeeld gebruik te maak, Anna gehelp om die 

betrokke relasies te vestig waardeur sy haar wereld kon 

hervestig. 

Ook die drie leerlinge, A, B en C, het deur spesifieke, 

korttermyn ingryping, die negatiewe belewinge en irra

sionele betekenisgewing verwerk en kan hulle, hulself 

herorienteeer in hul lewenswereld betrokkenheid. 

b) Psigies-pedagogiese verantwoordbare riglyne kan voorsien 

word waarvolgens krisisingryping gedoen kan word. Hier-

die hipotese word aanvaar. Die kategoriee wat gebruik 

word in die Sielkundige Opvoedkunde waarmee die sukses

volle opvoeding essensieel bepaal word, is ook van toe

passing in die krisisingryping. Selfrealisering van 

die leerling Anna het negatief verloop omdat die katego

riee relasievorming, wereldstigting en opvoedingsklimaat 

onsuksesvol vervul is. 

Met die spesifieke beplanning van die krisisingryping, 

het die terapeut Anna toegelaat om die essensies beteke

nisgewing, betrokkenheid, belewing en selfrealisering te 

'ontdek'. Deur hierdie essensies in te span in effek-

tiewe kommunikasie met die self, het Anna haar selfbeeld 

realisties kon waarneem. Deur die irrasionele beteke

nisgewing te verander en die polariteit van die selfge

sprek te wissel, kon Anna 'n herstel bewerkstellig van 
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die oneffektiewe relasies wat sy gestig het. Rasionele 

konununikasie met die opvoeders in die primere opvoeding

si tuasie, het ook veroorsaak dat die opvoedingsklimaat 

verander sodat fasette soos onder andere liefde, sorg, 

respek, warmte, empatie, ens., nou dee! vorm van Anna se 

leefwereld. Die identiteite wat voorheen vir Anna pro

blematies was, kan sy nou herevalueer en positief 

uitbou. 

Ook hier het die spesif ieke riglyne wat voorsien is aan 

die drie leerlinge A, B en c, die leerlinge toegelaat om 

die gebrekkige konununikasie te verander, sodat die on

effektiewe relasies, positief polariseer. Die be

moeienis met die leerlinge bevestig dus ook hierdie 

onderhawige hipotese. 

c) Spesifieke sielkundig-opvoedkundige essensies is aanwys

baar in krisisingryping. 

Hierdie hipotese word ook deur die idiograf iese studie 

as aanvaarbaar bewys. 

By Anna het die gebrekkige voldoening aan die essensies 

van die Sielkundige Opvoedkunde, veroorsaak dat die wor

ding van Anna se intrapsigiese struktuur, geaffekteer 

was. Die vooronderstellings naamlik vorming van rela

sies, stig van leefwereld en opvoedingsklimaat is ook 

nie voldoende gerealiseer nie. 

Deur die aanwys van die spesifieke essensies, kan die 
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terapeut daarin slaag om Anna en haar ouers te kry om 

die essensies te identifiseer, te aanvaar en te probeer 

herstel. Verandering by Anna se gedrag, het hierdie 

herstel van essensies bevestig. 

Daar is nie by al drie die ander leerlinge 'n herstel 

van die prim~re opvoedingsituasie bewerkstellig nie. 

By leerling A en C is dit gedoen maar by leerling B moes 

van sekond~re opvoeders (maatskaplike werkers) die 

ondersteuning verskaf. Betrokkenheid by die aangeduide 

essensies het die leerlinge en opvoeders in staat gestel 

om deur krisisingryping, die opvoedingsituasie te 

herstel. 

Vordering met opvoedkundige 

asie kan ef fektief gemeet 

ingryping in 'n krisissitu

word deur inskakeling van 

sielkundige-opvoedkundige essensies. 

Hierdie hipotese word ook bevestig deur die evaluering 

van die ondersoek waarby Anna betrokke was. Anna se 

selfrealisering het begin positief verloop nadat die 

terapeut daarin geslaag het om die essensies betekenis

gewing, betrokkenheid, belewing en selfrealisering, vir 

Anna duidelik waarneembaar te identifiseer. 

Objektiewe evaluering van Anna se gedrag vanuit die 

intrapsigiese onderlinge wisselwerking van Anna se 

struktuurkomponente naamlik haar ek, self, identiteite 

en selfkonsep, dui aan dat die intrapsigiese struktuur 
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nou beter geintegreer is. Die basis waarop die intra

psigiese struktuur staan (relasievorming, leefwereld en 

klimaat) het positief verander. 

By die ander drie leerlinge het die objektiewe evalue

ring deur middel van die projeksies en selfkonsepvrae

lys, die leerlinge toegelaat om hulself objektief waar 

te neem. Deur hulself deurlopend aan die aangewysde 

essensies te evalueer, het die leerlinge daarin geslaag 

om te vorder met die program. Die vordering het ver-

dere motivering verleen aan veral leerlinge A en C en 

leerling B tot 'n beperkte mate. Vera! waar selfreali

sering positief waarneembaar word, is die vordering in 

die terapie effektief meetbaar. 

Die evaluering van die aangewysde essensies het hierdie 

hipotese as aanvaarbaar bevestig. 

e) Herstel van relasies is noodsaaklik by krisishantering. 

Ook hierdie hipotese word deur die ondersoek bevestig. 

Nadat die terapeut die vestiging van positiewe relasies 

met Anna deurgewerk het en sy daarin kon slaag om met 

die onderskeie referente van die betrokke relasies •n 

meer realistiese relasie te vestig, het Anna haar kri-

sissituasie suksesvol verwerk. Effektiewe kommunika-

sie binne in 'n relasie skakel irrasionele betekenisge

wing grootliks uit. Anna het in terapie relasies kon 

herstel omdat sy irrasionele idees verwerk het sodat sy 

logiese feite deur effektiewe kommunikasie kon oordra. 
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Die bemoeienis van die terapeut met die drie leerlinge 

het vir hul elkeen die noodsaaklikheid van kommunikasie 

aangedui. Effektiewe relasies was dus noodsaaklik om 

die positiewe veranderinge by al drie te bewerkstellig. 

Waar relasies dus nie bestaan het nie, of swak gefunk

sioneer het, moes hulle eers herstel word. Die her

stel het vir die leerlinge positiewe resultate gebring. 

f) Die aard en omvang van krisishantering het 'n tydsbeper

king. Oorweging van hierdie hipotese geskied aan die 

hand van die gevalle: leerlinge A, B en C; asook inlig

ting verkry oor krisisse wat nooit by die ondersoeker 

formeel aangemeld is nie. 

Uit die literatuurstudie het dit al geblyk dat krisisin

gryping dikwels self deur die betrokke individue beein-

dig word. Die terapeut moet dus voorsiening maak 

daarvoor dat sy huidige onderhoud met 'n individu dalk 

die laaste met die individu is. Dikwels beeindig die 

individu bemoe~enis met die terapeut omdat die individu 

alreeds emosionele verligting verkry het. Leerling B 

het sy bemoeienis voortydig beeindig. 

Die literatuur het ook 'n antler tydsbeperkende faset 

aangedui. Waar 'n individu 'n krisis beleef wat nie 

kritiek die !ewe van die individu bedreig nie, vervaag 

die behoefte aan krisisingryping na ongeveer twee weke 

se verloop. Dit beteken nie noodwendig dat die individu 

nou weer homself beter kan handhaaf nie. Waarskynlik 
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beteken dit net dat die betrokke affektiewe presipiteer

der, redelik effektief geisoleer is, want miskien ont

staan daar weer latere bedreigende gedrag. 

Leerlinge A, B en C, het elkeen die ondersoeker vertel 

van 'n leerling by sy skool wat •n ernstige krisis 

beleef het. Na 'n tyd het die leerling weer by die 

maats ingepas. Geeneen het terapie ontvang nie. 

Indien krisisingryping dus te lank na die krisis aange

bied word of oor •n te lang tydperk aangebied word, 

vervaag die krisiservaring. 

Hierdie hipotese word ook aanvaar. 

8.9 KOMMENTAAR EN AANBEVELINGS 

Die idiografiese werkswyse maak die opsomming van die resul

tate van 'n proefneming baie lywig. Die evaluering van die 

gevolgtrekkings van proefneming word subjektief gedoen. Die 

bepaling van meetbare veranderlikes sal objektiewe evaluering 

waarskynlik bevorder. Oorweging van sulke veranderlikes kan 

dalk met 'n verdere studie vasgestel word. 

Indien navorsing oor suksesvolle krisisingryping meer objek

tief kan geskied, behoort die navorsing meer akkuraat geeva

lueer te kan word. Meetbare evaluerings van gedrag en 

verandering kan dikwels probleemareas duideliker aandui. 

Ten tye van die ondersteuning van sommige leerlinge wat in 'n 

krisissituasie was, is gevind dat betekenisvolle reaksies op 
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veral die projeksietoets baie beperk was. Selfs leerlinge 

met 'n goeie verbale vermoe het gesukkel met responsies. 

Hierdie opmerking dui weer eens aan hoe moeilik dit is vir 

af fektief-vasgelope leerlinge om gevoelens te verbaliseer en 

veral op skrif te stel. 

8.10 IMPLIKASIES VAN DIE ONDERSOEK 

Indien die ondersoeker navraag doen oor die geldigheid van 

die ondersoek kan daar gese word dat 

In die gewone statistiese sin kom geldigheid nie ter 

sprake nie; 

Ult die literatuur en idiografiese ondersoek, essen

sies soos betrokkenheid, betekenisgewing, belewing, 

selfrealisering, ek, self, identiteit, selfkonsep, 

relasies, leefwereld en opvoedingsklimaat, 'n krite

riale geldigheid vertoon; 

Ten opsigte van krisisingryping vanuit die Sielkun

dige Opvoedkundige vertrekpunt, al hierdie genoemde 

essensies in die spesif ieke hulpverleningsprogram 

figureer; 

Vanwee die affektiewe belewing van die krisis, die 

leerling aan die terapeut besondere eise stel in die 

onderhoudsituasie. Die gee van warmte en empatie, 

die opskort van eie verwysingsraamwerk en outoritere 

aanbevelings en leiding, vereis van die terapeut 'n 

besondere ingesteldheid, vaardigheid en bereidwillig

heid om by die krisissituasie betrokke te raak; 
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0mdat net een geval volledig bespreek is, kan dit 

wees dat daar fasette van krisisbelewinge is, waarvan 

nog nie kennis geneem is nie. Die betrokke essen

sies wat aangetoon is, behoort egter nie wesentlik 

deur hierdie moontlikheid geaffekteer te word nie. 

Die implikasies van die een demonstratiewe geval toon 

dat die ondersoeker nie statistiese bevindinge wou 

bewys nie. Die gevallestudie was eintlik bedoel as 

illustrasie van die toepassing van die opvoedkundige 

ingryping in 'n krisissiutasie. Die kriptiese be

skrywings van drie ander gevalle het bevestig dat die 

essensies van die Sielkundige Opvoedkunde ook be

. trekking het in die toepassing van die korttermyn

hulpprogram; 

Die relatiewe sukses wat die ondersoeker behaal het 

met die toepassing van die program (in al vier be

trokke gevalle het die leerling emosioneel gestabili

seer) oortuig die ondersoeker dat hy sy prim@re doel

stelling met die ondersoek bereik het. Hy het 

daarin geslaag om •n opvoedkundige ingryping in 'n 

krisissituasie te bewerkstellig. 

AANBEVELING VIR TOEKOMSTIGE NAVORSING 

Pertinente aandag aan die bepalende invloed van die predispo

nerende faktore in die opvoedingsituasie, behoort verdere 

aandag te kry. Presipiterende faktore kan moontlik deur 

middel van nomotetiese studie redelik akkuraat evalueer word, 

veral die affektiewe komponent as presipiteerder van die 

krisis. 



-279-

Die huidige studie het die versamelde data subjektief beoor

deel. Daar is verskeie ander verkenningsmedia wat nie deur 

die ondersoeker oorweeg is vir gebruik nie. Toekomstige 

navorsing kan van ander media gebruik maak vir diagnosering 

en evaluering en moontlik ander besondere aanwysings aandui 

ten opsigte van die essensies in die Sielkundige Opvoedkunde, 

veral soos dit betrokke is by die krisissituasie. 

Dit is moontlik vir toekomstige ondersoeke om •n enkele oor

saaklike faktor in 'n krisissituasie, bv. egskeiding of dood 

van ouer, in •n besondere studie te beskou en implikasies 

daaruit af te lei vir gebruik in ander situasies. Veral kan 

aandag gegee word aan die prim~re opvoeders in die opvoeding

situasie, asook die belangrike andere wat baie moontlik die 

objek is van 'n geremde relasie. 

8.12 

a.12.1 

a.12.2 

LEEMTES VAN DIE STUDIE 

As toekomstige onderwerp vir studie is genoem dat 

daar verkeie ander bestaande media is wat gebruik 

kan word. Moontlik is die beperkte gebruik van 

media •n leemte in hierdie studie. 

•n Ander leemte is dat vanwee die volume van ge

skrewe materiaal, die volledige idiografiese onder

soek nie in hierdie studie gereflekteer is nie. 

Die afwesigheid van hierdie materiaal kan dalk 

stremmend wees vir die leser van die ondersoek. 

Dalk sal nomotetiese 

vereistes voldoen. 

studies beter aan hierdie 
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Vanwee praktiese situasies figureer al die primere 

opvoeders van 'n leerling ten opsigte van betrokken

heid, betekenisgewing en belewing nie altyd sterk 

nie. Dit kan moontlik die kwaliteit van die 

ondersoek benadeel het. 

Die dringendheid van 'n krisissituasie noodsaak 

spoedige optredes. Soms is essensiele inligting in 

sake historiteit nie dadelik beskikbaar nie. Dit 

kan die ondersoek benadeel. 

SLOT 

Dit wil uit die ondersoeker se bemoeienis met leerlinge in 'n 

krisis blyk dat enige bemoeienis wat deur die leerling as 

opreg, warm, simpatiek, liefdevol en aanvarend beleef word, 

sukses kan bewerkstellig. 

Dit is egter dikwels die geval dat persone wat skielik be

trokke meet raak by 'n emosionele krisis, hulself in 'n 

affektiewe doolhof bevind. 

'n Vasgestelde riglyn waarvolgens 'n persoon te werk kan 

gaan, voorsien hoop om iets konstruktiefs te kan doen. 

Die doe! met hierdie handelingsplan is om 'n bruikbare pro-

gram te voorsien waarmee krisisingryping 

Dit is nie wonderwerkend of feilloos nie. 

gedoen kan word. 

Dit verskaf aan-

wysings waarmee die individu weer weerbaar gemaak kan word. 



VRAELYS LIGGAAMLIKE AANDUIDING VAN SPANNING EN ANGS 

~aam 
<hn,a,,-

Ouderdom It "1:. Datum 199! 
/l/1-~ 

I/ 
Geslag Skool 4<Jt?i+.sAoo{ 

Wanneer jy bang, benoud of bekommerd is, voel jy sleg. Maar 

almal is nie dieselfde nie - sommige van ons as ons bekommerd 

is, voel ons naar op die maag, andere se hande bewe. Hoe 

voel elke deel van jou liggaam as jy bang of benoud is? Plaas 

'n kruisie in die kolom wat aandui hoe jy voel. 

Glad nie Bietjie Baie 

1. My kop voel lig x 
2. My kop is seer x 
3 My kop voel dik 

'f.. 
4. My kop voel swaar 

'f.. 
s. My oe knyp toe x 
6. My voorkop trek plooie x 
7. My mond voel droog x 
8. Ek hou my skouers styf x 
9. Ek klem my mond styf toe 

'f.. 
10. Ek kry nie as em nie 

'f 
11. Ek voel duiselig 

y.. 
12. Ek ha al vinnig asem 

f.. 
13. My arms raak styf x 
14. My hande be we 

"f 
15. My hande voel klam/nat y 
16. My bors voel benoud 

'/-
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17. Ek wil naar word 

18. Dit is moeilik om te sluk 

19. My maag voe! ongesteld 

20. My bene voel styf 

21. Dit voe! of ek nie kan beweeg 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

nie 

My kniee be we 

Ek voel ek word flou 

Ek voel koud 

Ek voe! warm 

Ek voel my senuwees ruk 

Waar? .... ~Ld. .... 
My hart klop vinnig 

Ek kners op my tande 

Ek moet toilet toe gaan 

Ek vou my hande styf saam 

of hou iets styf vas 

My nek voe! styf 

Glad nie Bietjie Baie 

"' 
x 

'X.. 

'f.. 

1-- . 

x 
x 
). 

)(.. 

)( 

x 
'f.. 

y 

'J... ---
)( 

32. Het jy iets anders opgemerk oor jou liggaam as jy bang of 

benoud word? Skryf so veel as wat jy wil daaroor. 
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