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OPSOMMING 

In hierdie studie is gepoog om te bepaal hoe adolessente adapteer wanneer hulle alleen 

(sonder hul gesin) in Suid-Afrika agterbly terwyl hul ouers langtermyn buitelandse <liens 

verng. 

Om te kon bepaal hoe adolessente adapteer, is daar eerstens 'n uitgebreide literatuurstudie 

onderneem. Die Veerkragtigheidsmodel van gesinstres, aanpassing en adaptasie van 

McCubbin is as teoretiese onderbou gebruik. Tweedens is 'n empiriese studie onderneem 

deur die gebruik van die "A-Cope" vraelys om te bepaal watter adaptasiegedragspatrone en 

adaptasiegedragstipes deur adolessente gebruik word in stresvolle situasies (soos 

byvoorbeeld wanneer hulle alleen in Suid-Afrika agterbly wanneer hulle ouers langtermyn 

buitelandse <liens verrig). 

Die empiriese studie het aangetoon dat die adaptasiegedragspatrone en -gedragstipes, wat 

die mees waarskynlikste is, die vermyding van probleme is. Die mees onwaarskynlike 

adaptasiegedragspatroon is die gebruik van professionele ondersteuning. 

Aanbevelings is gemaak in die belang van adolessente, hul ouers en die maatskaplike 

werker van die Departement van Buitelandse Sake. 
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SUMMARY 

This study endeavoured to determine how adolescents, cope when they are left behind in 

South Africa (without their families) while their parents do long term foreign service 

abroad. 

To determine how adolescents cope an expansive literature study was firstly undertaken. 

The Resiliency Model of Family Stress, Adjustment and Adaptation by McCubbin served 

as the theoretical basis. Secondly, an empirical study was undertaken. The A-Cope index 

was used to determine which coping patterns and coping behaviour adolescents apply when 

dealing with stressful situations such as when they stay alone in South Africa while their 

parents serve abroad. 

The empirical study revealed that the coping patterns and coping behaviours that ado

lescents respectively apply the most, are avoidance of problems. The most unlikely coping 

behaviour that adolescents will apply, is to seek professional assistance. 

Recommendations are made in the interest of adolescents, their parents and the social 

worker at the Department of Foreign Affairs. 

Key Words: adaptation, coping, adolescents, adjustment, family stress, boarding schools. 
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HOOFSTUKJ 

INLEIDING EN ORJENTERING 

I.I FOKUS VAN DIE STUDIE 

Hierdie studie is daarop gerig om die kompleksiteit van adaptasie van adolessente te 

beskryf, wie se ouers as werknemers van die Departement Buitelandse Sake langtermyn 

buitelandse <liens verrig. Die fokus is op adolessente wat nie by hul ouers in die buiteland 

woon nie maar in die Republiek van Suid-Afrika agterbly in koshuise of by voogde. 

Die kwessie van stres, aanpassing en adaptasie is van besondere belang vir adolessente en 

hul gesinne. Veranderinge wat tydens adolessensie plaasvind, die toenemende 

kompleksiteit van adolessente se lewens, en die uitdagings en besluite wat hulle in die gesig 

staar kan alles meewerk tot 'n aansienlike hoeveelheid stres wat hul adaptasie beinvloed. 

Ten einde die studie te rig is daar staatgemaak op die Veerkragtigheidsmodel van 

gesinstres, aanpassing en adaptasie wat in I99I deur McCubbin en Thompson bekendgestel 

is, asook die A-Cope Vraelys: Adolescent Coping Orientation for Problem Expriences van 

McCubbin & Patterson (I983). 

Aspekte wat die adaptasieproses van adolessente kan beinvloed word volledig bespreek. 

Die verskillende wyses waarop adolessente wat in die Republiek van Suid-Afrika agterbly 

adapteer, word beskryf. Dit word gedoen aan die hand van data wat verkry is vanuit 

verwerkings van die A-Cope vraelys en gevolgtrekkings wat daaruit gemaak is. 
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1.2 MOTIVERING VIR DIE STUDIE 

Die Departement van Buitelandse Sake in die Republiek van Suid-Afrika maak voorsiening 

vir die ondersteuning aan sy personeel op sielkundige en maatskaplike terrein. Wanneer 'n 

beampte buitelandse diens verrig vind daar 'n dramatiese verandering in die amptenaar en 

sy gesin se lewensomstandighede plaas. 

Die onus rus op die Departement van Buitelandse Sake om sy beamptes toe te rus, en 

daama te ondersteun op alle moontlike vlakke en terreine ter bereiking van sy oorhoofse 

doel te wete "om Suid-Afrika se buitelandse belange te behartig." (Van der Merwe, 1990: 

1-9). Dit is derhalwe belangrik om aandag te skenk aan faktore wat 'n invloed op die 

beampte kan uitoefen sodra hy begin met 'n siklus van uitplasing na die buiteland, tot sy 

terugkeer na Suid- Afrika. 

Die mens is 'n sosiale wese en kan nie in isolasie funksioneer nie en is daarom aangewese 

op die sosiale gemeenskap, vriende en familie. Die skielike verwydering van hierdie 

ondersteuningsgroepe kan 'n wesentlike invloed he op die persoon se geestelike en 

emosionele welstand. Dit is ook belangrik om te besef dat nie net die beampte in diens van 

die Departement van Buitelandse Sake nie, maar ook sy gesin, hierdie verwydering uit of 

van sy gevestigde sosiale sisteem moet verwerk. 

Andersyds, en vir die doeleindes van hierdie studie, het die verwydering van gesinslede van 

mekaar 'n groot invloed op die individuele gesinslede asook die beamptes se 

werksverrigting. (Van der Merwe, 1990: 1-9). 

Amptenare wat die Republiek van Suid-Afrika in die buiteland verteenwoordig, word 

gewoonlik vir 'n termyn van drie tot vier jaar na die betrokke land gesekondeer. Alle 

amptenare kan die keuse uitoefen of hul kinders hul gaan vergesel en of die kinders in 

Suid-Afrika gaan aanbly. 
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Wanneer ouers en adolessente tot die besluit kom <lat die adolessente in Suid-Afrika moet 

aanbly, doen hulle <lit onder meer na aanleiding van gesprekke met, en waameming van 

kollegas en antler personeel in die Departement, en toegevoegde Departernente wat al 

soortgelyke ervarings gehad het. Hul persoonlike oortuigings speel ook 'n groot rol in die 

uiteindelike besluitnemingsproses. 

Die navorser is reeds 5 jaar werksaam as maatskaplike werker in die Departement van 

Buitelandse Sake en daar bestaan geen formele inligtingstuk oor hoe adolessente adapteer 

tydens veranderinge, of hoe moeilike- of krisissituasies hanteer moet word soos 

byvoorbeeld om te besluit of kinders hul ouers na die buiteland gaan vergesel of dat hulle 

alleen in die Republiek van Suid-Afrika gaan aanbly. Derhalwe is die besluit geneem om 

ondersoek in te stel na adolessente se adaptasie in die afwesigheid van hul ouers, met 

inagneming van faktore wat hul adaptasie kan belnvloed. Die resultate van hierdie 

ondersoek kan in 'n formele inligtingstuk verwerk word, vir gebruik binne die Departement 

van Buitelandse Sake. 

Die fisiese afwesigheid van die ouers vir 'n tydperk van 3 tot 4 jaar is ingrypend vir 

adolessente. In plaas van 'n geleidelike proses van losmaking van hul ouers, kom daar 

skielik afstand, en moet hulle onafhanklik van hul ouers funksioneer. 

Beleid van die Departement van Buitelandse Sake bepaal dat kinders wat skoolgaan in die 

Republiek van Suid-Afrika hul ouers op staatsonkoste mag besoek, op voorwaarde dat die 

konsessie beperk is tot 2 retoerkaartjies per kind per kalenderjaar. Ouers moet een keer in 

hul termyn van uitplasing na die Republiek van Suid-Afrika terugkeer met tuisverlof. 

Indien die tuisverlof ooreenstem met 'n skoolvakansie waartydens die kind besoek sou afle 

in die buiteland, mag die genoemde konsessie nie aan die kind(ers) toegese word nie. 

Fisiese kontak tussen ouers en adolessente is dus beperk tot 2 skoolvakansies per jaar, 

(tensy ouers bereid is om die onkostes vir meer vakansies self te dra), briefwisseling en 

telefoonoproepe. Die aanname word nie gemaak dat adolessente wat in die Republiek van 
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Suid-Afrika aanbly, na hul ouers se vertrek na die buiteland, noodwendig 

aanpassingsprobleme ervaar nie. Daar word wel aangeneem dat hul ouers se afwesigheid 

hulle wel in die posisie plaas wat daartoe bydra dat hulle waarskynlik meer 

verantwoordelikhede dra as die gemiddelde adolessent. 

Ongeag waar die adolessent woon, hetsy in 'n koshuis of by voogde, ontwikkel en benut die 

adolessent sekere adaptasiebronne en adaptasiegedrag om stressors en druk van die situasie 

te hanteer. Inligting met betrekking tot adaptasiebronne en adaptasiegedrag , wat kan 

meewerk tot die gemakliker adaptasie van die adolessent, of stressors en druk wat adaptasie 

kan bemoeilik, kan reeds voor die ouers se vertrek aan beide die ouers en adolessent 

beskikbaar gestel word. Hierdie inligting kan as vertrekpunt dien vir ouers en adolessente 

om professionele hulpverlening in 'n positiewe lig te beskou, en om van dienste van die 

maatskaplike werker gebruik te maak. 

Die relevansie van die rol van die maatskaplike werker sal ook in hierdie studie beter 

omlyn kan word, deurdat adolessente hul behoeftes in terme van adaptasiebronne sal kan 

formuleer. 

1.3 DOELWITTE VAN DIE STUDIE 

Die volgende doelwitte is vir die studie gestel: 

1.3.1 Om vas te stel hoe adolessente binne die gesin en in afwesigheid van die gesin 

adapteer. 

1.3.2 Om vas te stel hoe adolessente in die Republiek van Suid-Afrika adapteer wanneer 

hul ouers buitelandse <liens verig. 

1.3.3 Om die inligting in die toekoms beskikbaar te stel aan amptenare wat buitelandse 

<liens moet verrig. 
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1.4 NA VORSINGSONTWERP 

Navorsingsontwerp verwys na die implementering van 'n sistematiese plan, ten einde 

relevante antwoorde te bekom en word be'invloed deur die navorser se siening asook die 

navorsingsprobleem. (Grinell, 1981: 198). 

Verkennende navorsing word in hierdie studie benut aangesien 'n spesifieke populasie, 

naamlik adolessente wat in die Republiek van Suid-Afrika agterbly terwyl hul ouers 

buitelandse diens verrig, as fokuspunt ge'identifiseer word. Daar word gefokus op 

ooreenkomste en patrone in die gedrag van die populasie wat beskryf word. Die konsep 

van adolessente ontwikkeling is bekend. Die interverwantskap tussen die stressors en druk, 

adaptasiebronne, gesinswaarde en adaptasiegedrag tydens adolessente adaptasie in die 

afwesigheid van ouers, is egter nog nie in die Republiek van Suid-Afrika nagevors nie. 

Gevolgtrekkings wat gemaak word kan dien as vertrekpunt vir verdere navorsing, wat 'n 

meer komplekse navorsingsontwerp en metode sal omvat. 'n Voorbeeld van verdere 

navorsing is 'n vergelykende studie tussen adaptasie van adolessente in die Republiek van 

Suid-Afrika en adolessente wat by hul ouers in die buiteland woon. 

1.4.1 NA VORSINGSPROSEDURE 

* 

* 

'n Adaptasiegedragsvraelys naamlik "A-Cope" (Adolescent Coping Orientation for 

Problem Experiences) van McCubbin & Patterson word gebruik om te bepaal wat 

die adolessente se adaptasiepatrone en adaptasiegedrag is wat in die Republiek van 

Suid-Afrika agterbly wanneer hul ouers buitelandsediens verrig (McCubbin & 

Patterson, 1983). 

Die Populasie wat vir die doeleindes van hierdie studie benut word, is adolessente 

wat in die Republiek van Suid-Afrika agterbly wanneer hul ouers buitelandse diens 
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vemg. Veertien adolessente is by die studie betrek. Dit is kinders wie se ouers in 

<liens van die Departement van Buitelandse Sake is, en wie se name en adresse aan 

die navorser bekend was deurdat hulle ouers vir onderhoude by die maatskaplike 

werker was voor hul uitplasing na die buiteland of die name is deur die 

gesinskakelbeampte van die Buitelandse Sake Vrouevereniging verskaf of deur 

geestelike werkers in die Departement van Buitelandse Sake. 

1.4.2 GELDIGHEID EN BETROUBAARHEID VAN DIE MEET-INSTRUMENT 

Verskeie ontledings is deur Patterson & McCubbin (1991: 246) gedoen wat bewyse lewer 

dat die A-Cope vraelys betroubaar en geldig is met betrekking tot die meet van adolessente 

adaptasie wanneer hulle met lewensmoeilik-hede gekonfronteer word. Patterson & 

McCubbin ( 1991: 246) het verder bevind dat adolessente adaptasie gel dig ontleed kan word 

vanuit die perspektief dat adolessente adaptasie dikwels gerig is op 'n verskeidenheid eise 

en dat adaptasie nie altyd beskou moet word in die lig van 'n spesifieke stressor nie. 

1.5 DEFINISIE VAN KONSEPTE 

Die vertaling van sommige Engelse terme na Afrikaans was besonder moeilik, aangesien 

die Afrikaanse terme nie altyd ten volle beskrywend is nie. 

Slegs begrippe wat nie in die onderskeie hoofstukke omskryf word nie en waaroor 

onduidelikheid mag bestaan word vervolgens gedefinieer: 

* Adolessensie: 

Die ontwikkelingstadium strek van puberteit tot die bereiking van volwassenheid. In 

ouderdom strek dit van ongeveer 12 tot 18 jaar vir die vroulike en 13 tot 21 jaar vir die 
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manlike geslag (Florisha - Kovach, 1983: 98). Die term adolessensie is afkomstig van die 

latynse woord "adolescere" wat beteken om in volwassenheid in te groei. Rogers (1985: 5) 

se <lat adolessensie in die lig van die bogenoemde eerder as 'n proses beskou kan word, 

waartydens die houdings en waardes wat noodsaaklik is vir eff ektiewe deelname in die 

samelewing, bereik kan word. 

* Aanpassing 

Aanpassing volgens die Veerkragtigheidsmodel is die korttermyn respons van die gesin (of 

adolessent) op gesinskrisisse (McCubbin & McCubbin, 1991: 14). 

* Adaptasie 

Volgens Leigh & Peterson, (1986: 264) is adaptasie (coping) die kognitiewe en 

gedragsrespons van die individu op eise wat aan horn gestel word. 

Adaptasie word gedefinieer as individuele of groepsgedrag wat benut word oor 'n periode 

van tyd om probleme te hanteer en om die ongemak wat met lewensveranderinge of 

moeilike lewensgebeure geassosieer word te verlig (McCubbin & Patterson, 1983). 

* Adaptasiegedrag 

Adaptasiegedrag wat behartigingsgedrag genoem word deur Plug, Meyer, Louw & Gouws 

(1991: 37) is enige gedrag wat deel vorm van 'n persoon se adaptsie by spanning, 

versteurings of eise van die omgewing,, maar wat nie 'n verandering van sy doelstellings 

verteenwoordig nie. Dit kan ook onbewustelike gedrag soos verdedigingsmeganismes 

insluit. 
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Patterson & McCubbin (1987: 164) beskou adaptasiegedrag as 'n belangrike komponent 

van psigososiale self gelding waardeur die adolessent instaat gestel word om die 

ontwikkelingstake van hierdie lewensfase te hanteer en in balans te bring. 

* Gesinsadaptasie 

Gesinsadaptasie is die uitkoms van gesinspogings om 'n nuwe balans te verkry na die 

ervaring van 'n krisis. Ten einde 'n nuwe balans in die gesin te verkry word eerstens na 'n 

balans gestreef tussen individuele gesinslede en die gesinseenheid. Tweedens word daar 

gestreef na 'n balans tussen die gesin en die gemeenskap. (McCubbin & McCubbin, 1991: 

15). 

1.6 LEEMTES TEN OPSIGTE VAN DIE STUDIE 

'n Studie van hierdie aard het noodwendig sekere beperkinge. Leemtes en probleme wat in 

die literatuurstudie ervaar is word eerstens bespreek. Daama word leemtes en probleme wat 

in die eksperimentele navorsing ervaar is bespreek. 

1.6.1 LEEMTES EN PROBLEME IN DIE LITERATUURSTUDIE 

* 

* 

In maatskaplikewerk kon geen literatuur ofbeskrywing van navorsing oor 

adaptasie van adolessente, wat tydelik (en nie wetsbestee is nie) van hul ouers 

geskei is en by voogde woon, gevind word nie. Daar is wel literatuur met 

betrekking tot adolessente wat in koshuise weg van hul ouers woon, gevind. 

Navorsing wat beskikbaar is met betrekking tot die Veerkragtigheidsmodel van 

gesinstres, aanpassing en adaptasie verwys spesifiek na die gesin en nie die individu 

(adolessent) in die gesin nie. Die navorser moes dus self die nodige aanpassings in 

die teorie maak om dit op die adolessent spesifiek van toepassing te maak. 



* 

* 

9 

Alhoewel die komponente van die Veerkragtigheidsmodel duidelik beskryf is, moes 

die navorser self die komponente op die adolessent van toepassing maak. 

Gedurende die navorsingstydperk het die Dubbel ABCX-model tot die 

Veerkragtigheidsmodel ontwikkel en moes veranderinge aangebring word in die 

navorsing om dit so resent as moontlik te maak. 

1.6.2 LEEMTES EN PROBLEME IN DIE EKSPERIMENTELE NA VORSING 

Die A-Cope vraelys is nie vir Suid-Afrika gestandariseer nie. 

Verder is al 50 tipes gedrag in die vraelys nie relevant of duidelik omskryf vir die 

spesifieke navorsingsprojek nie: 

* 

* 

* 

Een van die tipes gedrag wat vir die navorser moeilik is om te interpreteer is "om 

soveel as moontlik van die huis af weg te bly". 

Dit is moeilik om te bepaal wat die respondent in gedagte het wanneer daar van 

"huis" gepraat word, aangesien hy nie by sy ouerhuis is nie. Dit is ook moontlik dat 

die respondent homself in posisie indink wanneer hy wel vakansies by die huis is. 

Twee tipes gedrag wat nie heeltemal relevant is vir die spesifieke navorsingsprojek 

nie is "om rond te ry in 'n motor en om dinge saam met die gesin te doen". 

Aangesien adolessente eers op 18 jarige ouderdom 'n bestuurslisensie kan bekom, is 

die vraag nie relevant vir al die respondente nie. Omdat die adolessente alleen in 

Suid-Afrika agterbly, kan hulle nie dinge saam met hulle gesin doen nie, tensy hulle 

met vakansie is. Die gedragstipes is derhalwe slegs in die konteks van die 

adaptasiegedragspatroon geevalueer. 

In die geval van 3 tipes adaptasiegedrag is dit moeilik om te bepaal wat die 
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respondente presies met "praat" bedoel. Die gedrag wat hier ter sprake is: 

om met ma te praat oor wat pla; 

om met pate praat oor wat pla; 

praat met broer of suster oor hoe jy voel. 

Alhoewel die navorser aan al die respondente genoem het <lat hulle kan aandui hoe 

of wanneer hulle "praat", het slegs 4 respondente gekwalifiseer hoe hulle "praat" 

(per telefoon, per brief of persoonlik tydens vakansies ). In die antler 9 gevalle is <lit 

onduidelik hoe daar gepraat word, per telefoon, per brief of persoonlik tydens 

vakansies. 

Die omvang van die databasis is beperk. Daar is slegs 14 adolessente in hierdie 

studie betrek. 

Geen verkennende navorsing van die aard is al voorheen in Suid-Afrika ondemeem 

nie. Die navorsing lewer derhalwe 'n waardevolle bydrae in die begrip van die 

adaptasiegedrag van adolessente wie se ouers buitelandsediens verrig. Die begrip 

van adolessente se adaptasiegedrag deur persone soos die ouers van adolessente, 

maatskaplike werkers in <liens van die Departement van Buitelandse Sake, voogde 

en koshuisvoogde kan 'n sinvolle bydrae lewer in die hantering van adolessente ten 

einde hul adaptasie te vergemaklik. 

Alhoewel die A-Cope toets al in die VSA gebruik is en 'n direkte vergelyking in die 

navorsing tussen die bevindinge getref is, kan die toetsresultate nie met vorige 

navorsing in Suid-Afrika vergelyk word nie. 'n Groter navorsingsprojek van die 

aard in Suid-Afrika sal in die toekoms sinvol wees, ten einde die huidige navorsing 

wat van 'n klein steekproef gebruik gemaak het, te bevestig en aan te vul. 
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1. 7 AANBIEDING VAN DIE INHOUD 

Die verhandeling bestaan uit vyf hoofstukke en dit sien soos volg daaruit: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Hoofstuk 1 is die inleiding en orientering ten opsigte van die navorsing. 

Hoofstuk 2 beskryf die teoretiese raamwerk van die navorsing asook die adaptasie 

van adolessente binne die gesin aan die hand van die Veerkragtigheidsmodel van 

gesinstres, aanpassing en adaptasie. 

Hoofstuk 3 beskryf die adaptasie van adolessente in die fisiese afwesigheid van die 

gesm. 

Hoofstuk 4 bied 'n beskrywing van die empiriese ondersoek. 

Hoofstuk S bespreek die empiriese bevindinge. 

Hoofstuk 6 bestaan uit die gevolgtrekkings en aanbevelings wat uit die studie 

voortspruit. 
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HOOFSTUK2 

ADOLESSENTE ADAPTASIE IN DIE GESIN 

2.1 INLEIDING 

Daar sal vir die doeleindes van hierdie hoofstuk eerstens aandag geskenk word aan 

adolessente adaptasie binne die gesin. Die Veerkragtigheidsmodel van gesinstres, 

aanpassing en adaptasie van McCubbin & McCubbin (1991: 9), sal deurgans as teoretiese 

raamwerk gebruik word. 

Die gesin is die ideale en natuurlike konteks waarbinne die adolessent funksioneer en 

waarin die meeste groeibevorderende elemente bestaan wat noodsaaklik is vir adolessente 

ontwikkeling. 

Ideaal gesproke is die adolessent fisies deel van sy gesin en is sy gesin fisies teenwoordig 

in sy wereld. Die adolessent benut daagliks adaptasiebronne, hanteringstrategiee en 

hanteringsmeganismes (wat onder andere met sy gesin verband hou), om by veranderinge 

te adapteer wat sy gesin en sy omgewing en hyself ondergaan. 

Wanneer die gesin egter afwesig is, soos wanneer die ouers buitelandse <liens verrig en in 'n 

ander land woon, is die adolessent wat in die Republiek van Suid-Afrika agterbly gedwing 

om by sy ofhaar (voortaan genoem sy) bepaalde omgewing of situasie te adapteer. Hy sal 

noodwendig altematiewe adaptasiebronne, hanteringsmeganismes en strategiee moet benut. 
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2.2 ADOLESSENTE ADAPTASIE BINNE DIE GESIN 

2.2.1 ONTWIKKELING VAN DIE VEERKRAGTIGHEIDSMODEL VAN 

GESINSTRES, AANP ASSING EN ADAPTASIE 

Die Veerkragtigheidsmodel van gesinstres, aanpassing en adaptasie wat in 1991 deur 

McCubbin & McCubbin bekendgestel is, het sy ontstaan gehad by die ABCX-model van 

gesinstres wat in 1949 deur Hill bekend gestel is en waarop McCubbin & Patterson in 1981 

uitgebrei het deur die bekendstelling van die dubbel ABCX-model van gesinstres 

(McCubbin & McCubbin, 1991: 4). 

2.2.2 AANNAMES VAN DIE VEERKRAGTIGHEIDSMODEL 

Die Veerkragtigheidsmodel maak vier aannames oor die gesinslewe, naamlik: 

Gesinne beskou gesinsmoeilikhede en veranderinge as 'n natuurlike en voorspelbare 

aspek van die gesinslewe. 

Gesinne ontwikkel basiese kragte en vermoens wat hulle instaat stel om die 

ontwikkeling en emosionele groei van gesinslede en die gesin te hanteer, en om te 

verhoed dat die gesin uitmekaarspat ten tye van veranderinge in die gesin. 

Gesinne ontwikkel basiese en unieke kragte en vermoens, wat die gesin beskerm 

teen onverwagte en abnormale stressors en druk. Dit bevorder gesinsadaptasie na 

die ervaring van 'n gesinskrisis of belangrike veranderinge binne die gesin. 

Gesinne trek voordeel uit, en dra by tot die netwerk van verhoudinge en hulpbronne 

in die gemeenskap, veral ten tye van gesinstres of krisisse (McCubbin & McCubbin, 

1991: 3). 
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2.2.3 F ASES EN KOMPONENTE VAN DIE VEERKRAGTIGHEIDSMODEL 

Die Veerkragtigheidsmodel bestaan uit twee fases naamlik die aanpassingsfase en die 

adaptasiefase. Elke fase bestaan uit 'n verskeidenheid komponente. Hierdie fases en 

komponente word vervolgens bespreek en van toepassing gemaak op die adolessent en sy 

gesin. Aanpassing word onder 2.2.3.1, en adaptasie onder 2.2.3.2 aangespreek. 

2.2.3.1 Aanpassingsfase: 

Die aanpassingsfase volgens die Veerkragtigheidsmodel is die korttermyn respons van die 

gesin (en die adolessent) mi die ervaring van 'n krisis ofverandering in die gesin 

(McCubbin & McCubbin, 1991: 4). 'n Verskeidenheid komponente kan die aanpassing van 

die gesin (en adolessent) be1nvloed. Hierdie komponente word aan die hand van figuur 1 

gelllustreer waama dit meer volledig bespreek sal word. 

/'~~ 
A ~v~T ~,/Psc--.x 

B 

Figuur 1: Komponente van die aanpassingsfase van die Veerkragtig

heidsmodel 

X: Die mate waartoe die gesin of adolessent aanpas of oorgaan in 'n krisis, as gevolg 

van 'n stresvolle gebeurtenis of verandering, wat bepaal word deur -
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A: die stressor of intensiteit van die gebeurtenis, in interaksie met-

V: die gesin se kwesbaarheid wat gedeeltelik deur 'n opeenhoping van eise 

(stressors, veranderinge, spanning en gesinslewensiklus) bepaal word, in 

interaksie met-

T: die gesinstipe, hetsy regeneratief, veerkragtig, ritmies, tradisioneel, 

regeneratief of gebalanseerd, in interaksie met-

B: die gesinsbronne waaroor die gesin beskik in interaksie met-

e: die waarde wat die gesin aan die stressor heg, in interaksie met-

PCS: die gesin of adolessent se probleemoplosings- en hanteringsvaardighede om 

die stressor en die verandering in die gesin te hanteer (McCubbin & 

Mccubbin, 1991: 4). 

Die komponente van die aanpassingsfase word vervolgens meer volledig bespreek. 

(a) Stressors (A-komponent) 

'n Stressor word gedefinieer as 'n lewensgebeurtenis of 'n verandering (byvoorbeeld dood, 

skuif van laerskool na hoerskool}, wat 'n impak het op die gesinseenheid. Dit bring 

verandering in die gesinsisteem teweeg, of beskik oor die potensiaal om 'n verandering in 

die gesin teweeg te bring (McCubbin & McCubbin, 1991:5). 

Hierdie verandering kan in verskeie areas van die gesinslewe plaasvind, soos byvoorbeeld 

in die gesondheidstoestand van een van die gesinslede, of die gesin se doelstellings, 

waardes of wyse van interaksie. 

Die intensiteit van die stressor of verandering word bepaal deur die mate waartoe dit die 

gesinstabiliteit bedreig of omvergooi, of die mate waartoe dit eise aan die gesinsbronne of 

vermoens stel (McCubbin & McCubbin, 1991: 5). 
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Gesinne en adolessente word selde gekonfronteer met gelsoleerde stressors. Daar is 'n 

voortdurende vloei van stressors, hetsy van die gesin self, die gemeenskap of individue. 

Ontwikkelingstake van die adolessent, asook die daarmeegepaardgaande veranderinge is 

alles stressors wat op die adolessent inwerk. 

Ontwikkelingstake en die proses van onafhanklikheidswording kan as stressors beskou 

word wat adolessente adaptasie in die gesin kan belnvloed, en word dus vervolgens meer 

volledig beskryf. 

(i) Ontwikkelingstake 

Die ontwikkelingstake van adolessensie behels fisiese, seksuele en psigiese ontwikkeling. 

Fisiese ontwikkeling verwys na die fisiese groeiproses wat by die adolessent plaasvind. 

Seksuele ontwikkeling verwys na die ontwikkeling van reproduktiewe sisteme en ander 

seksuele eienskappe. Psigiese ontwikkeling verwys na die emosionele rypwording van die 

adolessent (Florisha-Kovach, 1983 :98). Hierdie drie soorte ontwikkelingstake word 

vervolgens meer volledig bespreek: 

(aa) Fisiese ontwikkeling 

Tydens adolessensie is daar 'n toename in die groeihormone wat 'n skielike toename in 

lengte en gewig meebring. Fisiese verandering vir die meeste seuns begin op die ouderdom 

dertien tot veertien jaar. Dogters begin vroeer: vanaf elfjarige ouderdom. 

Hoewel die tempo van groei mag wissel, is die opeenvolging waarin groei plaasvind baie 

dieselfde van individu tot individu (Florisha-Kovach, 1983: 98). Die liggaam word die 

sentrum van belangstelling en die adolessent is baie op homself gerig (Herbert & Ytsma, 

1989: 19). 
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Hierdie fisiese veranderinge kan vir die adolessent stresvol wees, aangesien sy 

liggaamsbeeld verander en hy daarby moet aanpas. 

(bb) Seksuele ontwikkeling 

Ter aanvulling van die fisiese verandering wat plaasvind, skei die pitui"tere klier endrogeen 

en estrogeen af. Hierdie hormone is primer verantwoordelik vir die ontwikkeling van 

primere en sekondere seksuele eienskappe. 

Primere seksuele eienskappe omsluit die reproduktiewe sisteem. Dit sluit onder andere die 

testes by mans en die eierstokke by vrouens in. Sekondere seksuele eienskappe is fisiese 

kenmerke wat geslagte van mekaar onderskei sonder dat dit te make het met reprodusie. Dit 

sluit die manlike en vroulike geslagsorgane in asook die vroulike borste (Florisha- Kovach, 

1983: 101). 

Seksuele ontwikkeling wat by die adolessent plaasvind kan 'n stresvolle ervaring wees 

aangesien hy bewus word van liggaamsveranderinge, wat 'n bron van interessante 

stimulasie bied, en wat nog vir horn onbekend is. Die adolessent moet ook leer om die 

erotiese gevoelens in die veranderende liggaam te hanteer. 

(cc) Psigiese ontwikkeling 

Baie van die belangrike psigiese veranderinge wat by adolessente plaasvind hang nou saam 

met die liggaamlike en seksuele ontwikkeling wat tydens adolessensie plaasvind. 

Biologiese en hormonale veranderinge kan nie die adolessent se psigiese ontwikkeling as 

sodanig belnvloed nie, maar wel die adolessent se denke met betrekking tot hierdie 

veranderinge. Adolessente se gedrag word belnvloed deur hul interpretasie van die 

veranderinge wat geassosieer word met puberteit. Hul interpretasie word belnvloed deur 

hul ervaring van die verlede, reaksie van ouers en vriende, en hul evaluasie van hulself in 

terme van kulturele norme. (Florisha-Kovach, 1983: 105). 
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Volgens Keating & Clark (1980: 23) kan psigiese ontwikkeling in drie kategoriee ingedeel 

word, naamlik: 

'n toename in die vermoe om take/gedrag te beplan en die gevolge daarvan te 

voorsien; 

'n toenemende vermoe om logiese afleidings te maak, of om hipotetiese 

beredeneringe te doen; en 

'n algemene verbreding van die kognitiewe vermoens. Adolessente dink veel meer 

na oor die wereld as jonger kinders. 

(ii) Die onafuanklikheidswording van die adolessent 

Die onafuanklikheidswording van die adolessent behels die onderhandeling tussen ouers en 

adolessente met betrekking tot nuwe vorme van affektiewe- kognitiewe- en gedragsoptrede. 

Hierdie proses bestaan uit 2 komponente, naamlik: 

* verhoudings in die gesin; en 

* verhouding tussen die adolessent en sy gesin. 

Met die voortdurende bekendmaking van die adolessent se wense en denke aan sy ouers, 

snap die ouers gewoonlik dat hul vorige ouer-kind verhouding in 'n proses van verandering 

is. Die volgehoue aandrang op veranderinge en onderskeidings deur die adolessent lei 

gewoonlik tot 'n nuwe en meer volwasse verhouding tussen adolessente en hul ouers. 

Die fisiese skeiding tussen die adolessent en sy gesin kan daartoe lei dat die adolessent sy 

gesin in 'n antler perspektief sien, wat 'n bydrae kan lewer tot die herevaluering van 

onderlinge verhoudings in die gesin. 
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Ouers wat die adolessent toelaat om sy eie standpunt te ontwikkel, en te stel bied 'n stewige 

grondslag vanwaar die adolessent die wereld buite sy gesin kan eksploreer in die konteks 

van gesinsnabyheid. 

Gesinsinteraksie of gesinstrukture wat gekenmerk word deur nabyheid tesame met respek 

vir individualiteit werk mee tot optimale adolessente onafbanklikheid (Shulman & 

Prechter, 1989: 440). 

Die belegging van adolessente in verhoudings buite die gesin byvoorbeeld in die 

portuurgroep, is 'n addisionele komponent van die onafbanklikheidswordingsproses. 

Adolessente tree meer selfstandig op en reguleer hul eie gedrag beter wanneer hulle 

emosioneel en fisies van hul ouers geskei is (Shulman & Prechter, 1989: 439-440). 

Vanwee die ontwikkelingsmomentum van adolessensie beweeg die adolessent van sy ouers 

na nuwe verhoudings buite die gesinsfeer. Die skool en die portuurgroep skep vir die 

adolessent altematiewe modelle vir die vorming van sy identiteit en selfbeeld. 

Wanneer die adolessent in die proses van onafbanklikheidswording is, kan dit stres tussen 

horn, sy gesin en sy ouers meebring. Die verkryging van 'n balans tussen ouerlike 

afbanklikheid en onafbanklikheid vir die adolessent is 'n proses waar beide die adolessent 

en die ouer moet leer om by hierdie veranderde omstandighede aan te pas. 

(b) Gesinskwesbaarheid (V-komponent) 

Gesinskwesbaarheid (V-komponent) word gedefinieer as die interpersoonlike en 

organisatoriese toestand van die gesin. Dit word gevorm deur: 

die opeenhoping van stressors in die gesinseenheid~ en 

die gesinsfase in die lewensiklus tesame met al die normale stressors en 

veranderlikes (McCubbin & Mccubbin, 1991: 5). 
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Wanneer 'n gesin byvoorbeeld tydens die adolessente lewensfase 'n finansiele krisis sou 

ervaar kan dit vir die adolessent uiters stresvol wees. Sy fisiese voorkoms is juis gedurende 

hierdie fase vir horn van uiterste belang en hy moet/wil aan die standaarde van die 

portuurgroep voldoen. Wanneer die gesin nie aan die finansiele eise kan voldoen nie, kan 

die adolesent voel dat hy nie by sy portuurgroep inpas nie en dit kan die onderlinge 

gesinsverhoudinge affekteer wat tot stres kan meewerk. 

( c) Gesinstipe (T-komponent) 

Gesinstipe word gedefinieer as die kenmerkende wyse waarop 'n spesifieke gesin 

funksioneer. Hierdie voorspelbare patrone van die gesinslewe word deur reels en norme in 

die gesin versterk. Dit word deur die gesin se waardes en doelstellings gerig en speel 'n 

belangrike rol in die verklaring van gesinsgedrag ten tye van stresvolle lewensgebeure en 

veranderinge (McCubbin & McCubbin, 1991: 6). 

Wanneer 'n gesin in 'n bepaalde gesinstipe geklassifiseer is, is dit moontlik om 

voorspellings aangaande die gesinseenheid, sy vermoens, response en uitkoms van 

stresvolle gebeure of 'n krisis te bepaal (McCubbin & Thompson, 1991: 35). 

Elke gesinstipe bestaan uit twee dimensies, naamlik die gesinsamehorigheids-dimensie en 

die gesinsgehardheidsdimensie. Elkeen van hierdie dimensies bestaan weer uit twee vlakke, 

naamlik hoog en laag. 

Die gesinsamehorigheidsdimensie word gedefinieer as 'n hanteringstrategie wat gesinne 

gebruik om gesinsprobleme te hanteer. Dit word gekenmerk deur die gesin se 

beklemtoning van aanvaarding, lojaliteit, trots, geloof, vertroue, respek, omgee en 

gemeenskaplike waardes in die gesin tydens die hantering van spanninge of moeilikhede 

(McCubbin & Thompson, 1991: 35). 
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Die gesinsgehardheidsdimensie word gedefinieer as die gesin se inteme kragte en 

uithouvermoe. Dit word gekenmerk deur 'n inteme dryfkrag om in beheer van 

lewensgebeure en moeilikhede te wees, 'n sin vir die waarde van die lewe, betrokkenheid 

by gesinsaktiwiteite en 'n toegewydheid om nuwe uitdagings te aanvaar (McCubbin & 

Thompson, 1991: 35). 

McCubbin & Thompson (1991: 35) brei uit op die aanvanklike navorsing wat deur Olsen & 

McCubbin in 1982 gedoen is ten opsigte van gesinstipologiee en noem dat vyf gesinstipes 

onderskei kan word naamlik: gebalanseerde, veerkragtige, ritmiese, tradisionele en 

regeneratiewe gesinne wat kortliks bespreek word: 

(i) Gebalanseerde gesinne 

Gebalanseerde gesinne hanteer veranderinge met gemak en reageer ondersteunend jeens 

mekaar (Mccubbin & Mccubbin, 1991: 6). 

(ii) V eerkragtige gesinne 

Veerkragtige gesinne beskik oor die vermoe om veranderinge te hanteer. Hierdie gesinne 

kan hul behoeftes uitspreek en reels in die gesin beinvloed deur kompromiee aan te gaan. 

Die gesinslede is van mekaar afhanklik vir ondersteuning en begrip. Die gesinslede voel 

ook naby aan mekaar (McCubbin & Thompson, 1991: 39). 

(iii) Ritmiese gesinne 

Ritmiese gesinne is gesinne wat gesinsroetines en tyd hoog aanskryf en daarin bele. Vir 

hierdie gesinne is dit belangrik om bekend te wees met die roetines en aktiwiteite van die 

gesin (McCubbin & Thompson, 1991: 41). 
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(iv) Tradisionele gesinne 

Tradisionele gesinne heg min waarde aan die viering van belangrike gebeurtenisse, maar 

beklemtoon gesinstradisies wat van geslag tot geslag oorgedra word. 

(v) Regeneratiewe gesinne 

Gesinne met 'n hoe gesinsgehardheid en hoe gesinsamehorigheid word, regeneratiewe 

gesinne genoem. Hulle behartig gesinsprobleme deur: 

* 
* 
* 
* 
* 

wedersydse vertroue en respek te kweek 

emosioneel kalm en stabiel te bly 

die gebeure en moeilikhede te aanvaar 

saam te werk om gesinsprobleme op te los 

in mekaar se vermoens te glo. 

Hierdie gesinne: 

* is seker van hul doel in die lewe 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

is daartoe instaat om vooruit te beplan en waarde te heg aan hulle pogings 

kan slegte en goeie dinge wat met hulle gebeur be1nvloed en is nie slagoffers van 

hulle omstandighede nie 

is aktief 

probeer nuwe dinge en moedig antler aan om aktief te wees in die hantering van hul 

probleme en bekommernisse 

is lojaal 

gee om vir mekaar 

is meer tolerant vir moeilikhede (McCubbin & Thompson, 1991:36). 
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( d) Gesinsbronne (B-komponent) 

Gesinsbronne (B-komponent) is vermoens ofvaardighede waaroor die gesin beskik, wat 

hulle instaat stel om stressors wat 'n impak op die gesin het, te hanteer. Gesinsbronne word 

verder beskou as die gesin se vermoe om te verhoed dat 'n stresvolle gebeurtenis of 

verandering wat in die gesin plaasvind 'n krisis veroorsaak (McCubbin & McCubbin, 1991: 

7). 

Wanneer 'n gesin 'n krisis ervaar en sy gesinsbronne benut kan dit lei tot 

probleemoplossing, ontwikkeling van hanteringsvaardighede en aanpassing van die gesin. 

'n Gesinsbron kan dien as 'n buffer, en derhalwe 'n bydrae lewer tot gesinsaanpassing. 

Voorbeelde van gesinsbronne is die huweliksverhouding van die egpaar en gesinsrituele. 

Hierdie twee gesinsbronne word vervolgens meer volledig bespreek. 

(i) Huweliksverhouding van die egpaar 

Wanneer ouers van adolessente oor sekere kwaliteite in die huwelik beskik kan dit die 

adolessent instaat stel om makliker te adapteer by die veranderinge wat in homself 

plaasvind. Enkele van hierdie kwaliteite word vervolgens kortliks uiteengesit: 

finansiele bestuursvaardighede 

die egpaar stem ooreen met betrekking tot hul orientasie van hul vriende en familie 

'n bevredigende huweliksverhouding 

die versoenbaarheid van persoonlikhede van huweliksmaats 

tevredenheid met lewenskwaliteit. 

Dit blyk dat die huwelik 'n gesinsbron is wat die gesin daartoe instaat stel om by 

veranderinge wat die adolessent ondervind, aan te pas en om die eise wat die adolessent aan 

die gesin stel, te hanteer (McCubbin & McCubbin, 1991: 9). 
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(ii) Gesinsrituele 

Gesinsrituele kan beskou word as die wyse waarop die gesin dinge doen en kommunikeer. 

Wanneer die gedrag herhaaldelik in die gesin ingeoefen word, word <lit onbewus en bekend 

sodat <lit feitlik intui"tief plaasvind. Daar is 'n groot verskeidenheid gesinsrituele, en wat vir 

een gesin as normale roetine gedrag beskou word, kan weer vir 'n antler as vreemd beskou 

word. Sondag-kerkbywoning kan vir een gesin byvoorbeeld as 'n ritueel beskou word. Die 

gesin kan die persepsie huldig <lat alle gesinne op Sondae kerk bywoon terwyl antler 

gesinne <lit nie as normale gedrag beskou nie (McCubbin & McCubbin, 1991: 11). 

Gesinsrituele kan 'n bydrae !ewer tot die gladde funksionering van die gesin, wat minder 

konflik en spanning tot gevolg het. Dit kan ook gesinsamewerking bevorder en as 'n bewys 

van gesinstrots <lien. Die mate waartoe individuele gesinslede deelneem aan gesinsrituele 

kan 'n aanduiding wees van belangstelling in die gesin. 

Gesinsrituele kan ook dien as 'n manier waarop goeie groepsverhouding in die gesin 

ontstaan en help om gedrag van die gesinslede in 'n gegewe situasie te beheer. Tydens 

adolessensie kan gesinsrituele die rol van voorbereiding vir die volwasse sosialisering en 

onafhanklikheid van die gesin vervuL 

Dit kan egter ook gebeur <lat gesinne wegbeweeg van die rigiede navolging van rituele 

aangesien <lit nie meer in die adolessente lewensfase inpas nie. Adolessente kan op hierdie 

ouderdom baie krities wees teen gesinsrituele en draai dikwels hul rug op gesinsrituele 

wanneer hulle die huis verlaat. 

(e) Waarde wat die gesin aan die stressor heg (C-komponent) 

Die C-komponent is die gesin se subjektiewe siening van die stressor. Die subjektiewe 

waarde wat die gesin aan die stressor heg bepaal die wyse waarop hulle die verandering of 

krisis sal hanteer. Stressors kan deur die gesin as 'n uitdaging beskou word, of <lit kan 
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gelnterpreteer word as die voorloper tot gesinsondergang en dat dit buite hul beheer is 

(Mccubbin & Mccubbin, 1991: 11). 

Die positiewe herformulering van stresvolle lewensituasies kan dus gekoppel word aan die 

gesin se probleemoplossende vermoens. 

Hoe adolessente dink, belnvloed die wyse waarop hulle op stressors reageer. Ten einde die 

adolessent te begryp is dit noodsaaklik om te weet wat met hulle gebeur, en wat hul 

persepsie van die stressor is. 

(f) Probleemoplossing- en hanteringsvaardighede (PSC-komponent) 

Die PSC-komponent is die gesin se hantering van 'n stresvolle situasie deur die benutting 

van probleemoplossings en hanteringsvaardighede. 

Gesinstres kan gedefinieer word as spanning wat ontstaan as gevolg van 'n wanbalans 

tussen gesinseise en gesinsbronne. Die wanbalans kan ontstaan wanneer te veel eise aan die 

gesin gestel word sodat dit die gesinsbronne oorskrei, of as die gesin oor meer 

gesinsbronne beskik as wat daar eise aan die gesin gestel word (McCubbin & McCubbin, 

1991: 12). 

Probleemoplossingsvaardighede verwys na die gesin se vermoe om die stressor en die 

stresvolle situasie in hanteerbare komponente te verdeel, altematiewe optredes te 

identifiseer, en om stappe te inisieer wat tot probleemoplossing kan lei. 

Hanteringsvaardighede verwys na die gesin se strategiee , patrone en gedrag wat ontwikkel 

om die gesinseenheid, die emosionele stabiliteit en welsyn van die gesin in stand te hou en 

te versterk. 
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Daar word van die veronderstelling uitgegaan <lat gesinsfunksionering gedurende die 

tydperk wat die stressor of verandering in die gesin vooraf gaan, redelik stabiel is. Hierdie 

gesinsstabiliteit sluit egter nie die moontlikheid uit dat daar tog steurende gesinsinteraksie 

aanwesig kan wees (byvoorbeeld huwelikskonflik, ouer-kind konflik) nie. Die gesin kan 

dus enige plek op die hoe of lae kwesbaarheid kontinuum funksioneer wanneer die gesin 

met 'n verandering of stressor gekonfronteer word. Normaalweg sal die gesin poog, om na 

die ervaring van 'n stressor, aanpassings te maak met die minimum verandering van reeds 

bestaande gedragspatrone en strukture. Hierdie pogings kan die beste beskryf word deur te 

se <lat die gesin tydens hierdie fase poog om homself te beskerrn teen verandering van sy 

normale wyse van interaksie en derhalwe volhou met die gevestigde patrone van gedrag en 

strukture. 

'n Adolessent wat byvoorbeeld 'n behoefte het aan meer onafhanklikheid, en wie se ouers 

reels het <lat hy van minuut tot minuut moet rapporteer waar hy heengaan, kan die wyse 

van kontrolering wysig. Instede van mondelingse rapportering moet die adolessent nou 'n 

boek teken as hy uitgaan en inkom. Die waarskynlikheid <lat ouers hul besorgdheid en 

ongemak met die adolesent se onafhanklikheid, deur middel van preke of negatiewe nie

verbale optrede te kenne sou gee, word dus geminimaliseer. 

Wanneer 'n gesin stressors of veranderinge ervaar sal die hanteringsvaardighede en 

probleemoplossingsvaardighede waaroor die gesin beskik sy aanpassing beinvloed. 

'n Gesin kan ten minste drie basiese hanteringsvaardighede gebruik, ten einde mee te werk 

tot gesinsaanpassing, naamlik: vermyding, eliminasie en assimilasie. Hierdie drie 

hanteringvaardighede kan in kombinasie met mekaar of alleen gebruik word. Vervolgens 

word elkeen van hierdie hanteringsvaardighede bespreek: 

Vermyding kan gedefinieer word as die gesin se pogings om die stressor te ontken 

of te vermy, in die hoop dat dit vanself opgelos word of sal verdwyn. 
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Eliminasie is 'n aktiewe poging deur die gesin om homself van die stressor te bevry 

deur die stressor te verander of te verwyder, of deur die definisie van die stressor te 

wysig. Beide vermyding en eliminasie poog om die gesin daarteen te beskerm om 

veranderinge in die gesinsstruktuur aan te bring. 

Assimilasie sluit gesinspogings in om die eise wat deur die stressor ontstaan het te 

inkorporeer in sy bestaande strukture en patrone van interaksie. Die gesin 

absorbeer die eise deur minimale veranderinge in die gesinseenheid aan te bring 

(Mccubbin & Mccubbin, 1991: 13). 

Daar is geleenthede wanneer hierdie hanteringsstrategiee onvoldoende is om die eise 

waaraan die gesin blootgestel word te hanteer. Sulke situasies kan ontstaan wanneer: 

die aard van die stressor of verandering 'n strukturele verandering in die gesin 

insluit, byvoorbeeld ouerskap of egskeiding 

die aard, aantal en duur van eise die gesin se bronne uitput, byvoorbeeld alle 

spaargeld wat opgebruik is 

die hoeveelheid en voortgesette onopgeloste spanning die gesin se bronne belas, 

byvoorbeeld konflik met 'n vorige huweliksmaat; en 

die gesinsvermoens en bronne basies onvoldoende en onderontwikkeld is om aan 

die eise te voldoen, byvoorbeeld onvoldoende inkomste om in die kinders se 

behoeftes te voorsien. 

Wanneer die wanbalans tussen die eise wat aan die gesin gestel word en bronne waaroor 

die gesin beskik voortduur en moontlik vererger, kan die gesin in die rigting van 'n krisis of 

in 'n krisis self inbeweeg (McCubbin & McCubbin, 1991: 14). 
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(g) Gesinsaanspassing (X-komponent) 

Stresvolle lewensgebeure en veranderinge veroorsaak nie altyd emstige probleme vir alle 

gesinne nie. Sommige gesinne kan met redelike gemak deur die stresvolle situasie beweeg 

met 'n positiewe uitkoms, wat geringe verandering of aanpassings van die gesin verg. Daar 

is egter antler situasies waar die gesin indringende veranderinge moet maak as gevolg van 

'n krisis ten einde gesinsaanpassing te bereik (X-komponent). 

'n Gesinskrisis word beskryf as 'n voortdurende veranderlike wat tot die disorganisasie, 

onvermoe of uiteenskeuring van die gesin kan lei. 'n Gesinskrisis word gekenmerk deur: 

die gesin se onvermoe om stabiliteit te herstel; en 

voortdurende pogings om die spanning te verminder wat gekompliseer word deur 

veranderinge wat in die gesinstruktuur en interaksie patrone gemaak word. Dit dra 

by tot verdere onstabiliteit (McCubbin & McCubbin, 1991: 14). 

'n Gesin in krisis is met antler woorde in 'n proses van verandering waartydens die gesin 

poog om te adapteer ten opsigte van veranderinge in en 6m die gesinseenheid. 

'n Krisis omsluit disorganisasie en noodsaak veranderinge in die gesin ten einde 'n hoer of 

laer vlak van funksionering daar te stel, of om stabiliteit te herstel. Dit is belangrik om te 

onthou dat 'n gesin in krisis nie die stigma bet dat hulle gefaal bet, disfunksioneel is of 

professionele berading benodig nie. Meeste gesinskrisisse is normaal en bet te doen met 

veranderinge in die gesinstruktuur en interaksiepatrone ten einde 

ontwikkelingsveranderinge in die gesinslede en gesin te hanteer. 

Die beweging van die gesin in die rigting van verandering onderskei die begin van die 

adaptasiefase van die Veerkragtigheidsmodel. Die proses van gesinsadaptasie behels die 

integrasie en interaksie van n6g 'n aantal gesinseise, gesinsbronne, hanteringstrategiee, 

vermoens en gesinswaardes wat vervolgens meer volledig bespreek sal word. 
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2.2.3.2 Adaptasiefase 

Die adaptasiefase is die tweede fase van die Veerkragtigheidsmodel en volg op die 

aanpassingsfase. 

Gesinsadaptasie is wanneer die gesin 'n nuwe balans bereik na die ervaring van 'n krisis. 

Die herstelproses is voltooi en afgehandel (McCubbin & McCubbin, 1991: 14). 

'n Verskeidenheid komponente kan die adaptasie van die gesin be'invloed. Hierdie 

komponente word vervolgens grafies in figuur 2 voorgestel, waama dit meer volledig 

bespreek sal word. 

X~R~T 

t 
AA 

cc--c:
A 

'f 

BB--c:-

CCC 

BBB 

Figuur 2: Komponente yan die adaptasiefase van die 

Veerkragtigheidsmodel (McCubbin & McCubbin, 1991:15) 

XX: Die gesin se vlak van adaptasie en I of gesinsituasie tydens 'n krisis word bepaal 

deur-
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X: die mate waartoe die gesin of adolessent oorgaan in krisis of aanpas as 

gevolg van 'n stresvolle gebeurtenis of verandering -

AA: die opeenhoping van eise in die gesin tydens die krisis, 

lewensiklusveranderinge en opgeloste probleme, in interaksie met -

R: die gesin se vlak van vemuwing (of herskepping), wat gedeeltelik bepaal 

word deur die voortdurende opeenhoping van eise- stressors, veranderinge 

en spanninge, interaksie met -

T: gesinstipologie, en gesinskragte interaksie met -

BB: gesinsvermoens (gesinskragte en bronne) in interaksie met -

CC: die gesin se siening van die situasie (waarde wat die gesin aan die totale 

situasie heg) en -

CCC: oorkoepelende waardes wat die gesin heg aan onderlinge gesinsverhoudings, 

die gesin as geheel en die gemeenskap in interaksie met -

BBB: gemeenskapsbronne en steunstelsels, in interaksie met -

PSC: die gesin se probleemoplossings- en hanteringsresponse in die totale 

gesinsituasie (McCubbin & McCubbin, 1991: 15). 

(a) Gesinsadaptasie (XX-komponent) 

Gesinsadaptasie beskryf die uitkoms van die gesinspogings om 'n nuwe balans te verkry mi 

die ervaring van 'n krisis (McCubbin & McCubbin, 1991:15). 

Ten einde 'n nuwe balans in die gesin te verkry word daar eerstens na 'n balans gestreef 

tussen individuele gesinslede en die gesinseenheid (byvoorbeeld die gesin wat die 

adolessent se behoefte aan onatbanklikheid ondersteun terwyl die adolessent steeds sy 

instandhoudingstake soos byvoorbeeld deelname aan sekere gesinsaktiwiteite moet 

nakom). Gesinstres of probleme kan voorkom wanneer daar 'n wanbalans bestaan tussen 

die eise wat aan die gesin gestel word en die bronne waaroor die gesin beskik. Die eise wat 
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die individuele gesinslid aan die gesin stel kan die gesin se bronne oorskrei en tot 'n 

wanbalans in die gesin lei. 

Tweedens word daar gestreef na 'n balans tussen die gesin en die gemeenskap. Dit word 

dikwels waargeneem dat die gesin en die gemeenskap kompeteer om die betrokkenheid van 

'n individuele gesinslid, wat tot stres kan meewerk. 

(b) Opeenhoping van eise (AA-komponent) 

Omdat gesinskrisisse gewoonlik met verloop van tyd ontwikkel, word gesinne selde 

gekonfronteer met 'n enkele en ge1soleerde stressor. Daar word na die AA-komponent 

verwys as die opeenhoping van eise. Die opeenhoping van eise ontstaan gewoonlik as 

gevolg van 'n chroniese stressor. V oorbeelde is die versorging van 'n chroniese siek 

persoon in die gesin, of die tydperk na die dood van 'n gesinslid en die groot verandering 

wat in die rolle plaasvind wat spanning veroorsaak (McCubbin & McCubbin, 1991:16). 

Die behoeftes of eise van individue, gesinne en gemeenskappe verander met verloop van 

tyd. Normatiewe groei, ontwikkeling van gesinslede, die volwassewording van die 

adolessent, geboorte en ontwikkeling van kinders, veranderinge in die samelewing, die 

toenemende aantal egskeidings en die afname in die bevolkingsaanwas onder bepaalde 

groepe, is byvoorbeeld alles eise wat gesinsaanpassing en gesinsadaptasie verg en stel 

addisionele eise aan die gesinseenheid. 

Daar blyk, volgens die Veerkragtigheidsmodel, ten minste vyf tipes stressors te wees wat 

kan bydra tot die opeenhoping van eise in die gesinsisteem tydens die adaptasiefase, 

naamlik: 

'n krisis en daarmee gepaardgaande probleme, byvoorbeeld die toevoeging van 'n 

nuwe baba tot die gesin kan probleme wat die gesin in die gesig staar, intensifiseer; 
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normatiewe verandering wat plaasvind, byvoorbeeld gesinslewensiklus verandering 

wat by die adolessent plaasvind; 

vorige spannige wat steeds bestaan en onopgelos is. Meeste gesinne dra die reste 

van vorige spannige met hulle saam en wanneer daar 'n nuwe stressor ervaar word, 

beleef die gesin dit as 'n verdere opeenhoping van eise wat hulle moet hanteer; 

die gevolge van die gesin se optrede wat ervaar word as gevolg van hul pogings om 

dinge te hanteer. Somtyds word die hanteringsstrategiee om 'n probleem op te los 

juis 'n probleem, byvoorbeeld drankmisbruik om finansiele probleme te ontken; 

daar is 'n sekere hoeveelheid onsekerheid inherent aan elke krisissituasie. Die 

gemeenskap le sekere riglyne vir gesinne neer om 'n krisis te hanteer. Wanneer die 

riglyne afwesig is ten tye van 'n krisis, kan dit onsekerheid en spanning by die gesin 

intensifiseer. Die gemeenskapsbeleid en programme speel 'n belangrike rol om 

gesinne te help om te adapteer ten opsigte van 'n krisis of verandering. 

Afwesigheid van hierdie riglyne lei dikwels daartoe dat die gesin verskeie pogings 

moet aanwend om aan te pas sodat die newe-effekte en addisionele eise dikwels die 

gesin tref. Die gesin se vermoe om stres te hanteer hang dikwels af van die 

doeltreffendheid van die oplossing wat die kultuur of die gemeenskap bied 

(McCubbin & McCubbin, 1991:17). 

( c) Gesinsvermoens (BB-komponent) 

Gesinsvermoens word gedefinieer as die potensiaal waaroor die gesin beskik om die eise 

wat aan horn gestel word te hanteer (McCubbin & McCubbin, 1991: 17). Daar word 2 

tipes gesinsvermoens onderskei, naamlik gesinskragte en gesinsbronne, wat vervolgens 

meer volledig beskryf word. 
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(i) Gesinskragte 

Gesinskragte is dit wat die gesinslede as individue en as gesinseenheid doen om die eise 

wat aan hulle I horn gestel word, te hanteer deur die aanwending van hanteringsgedrag- en 

strategiee (Mccubbin & Mccubbin, 1991: 17). 

Bloom (1984: 160) identifiseer vier gesinskragte wat gebruik kan word ten einde te 

adapteer, naamlik: 

Verdedigingsmeganismes 

Probleemoplossende vaardighede 

Hanteringsmeganismes 

Bemeestering en kreatiwiteit 

Dit word nou meer volledig bespreek: 

* Verdedigingsmeganismes 

Verdedigingsmeganismes kan beskou word as die wyse waarop die individu leer om 

waargenome stres op 'n reaktiewe wyse te hanteer. 

Verdedigingsmeganismes wat gebruik kan word, is repressie, ontkenning, rasionalisasie, 

verplasing, reaksie-formasie, draai teen self, projeksie, introjeksie en sublimasie. 

* Probleemoplossende Vaardighed(( 

Probleme is deel van ons alledaagse bestaan en ons kan op verskillende maniere daarop 

reageer. Daar kan daarop gereageer word deur moontlikhede te oordink en vooraf tot 'n 

oplossing te kom. Hierdie optrede is 'n meer rasionele, planmatige benadering. Reels kan 

ook vir mense geleer word sodat hulle kan baat by die logika inherent aan hierdie metode. 
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'n Stresvolle gebeurlikheid kan as 'n innerlike of uiterlike gebeurlikheid manifesteer en die 

probleemoplossende aksie moet dienooreenkomstig gerig word. Die sentrale kwessie is 

egter om vooraf bewus te word van die stresfaktore en voor die krisis plaasvind stappe te 

neem om <lit te verminder of te verwyder. Hoe meer altematiewe beskikbaar is, hoe groter 

is die moontlikheid vir 'n optimale oplossing. 

* Hanteringsmeganismes 

Hanteringsmeganismes verwys na spesifieke gedrag wat ondemeem word om die eise wat 

gestel word te hanteer of om die stres wat ervaar word te verminder of te elimineer 

(Patterson & McCubbin, 1987:168-193). 

Hanteringsmeganismes is 'n kenmerkende strategie ofvoorkeurwyse waarop probleme 

benader word, ongeag hul aard of oorsprong. 

Die hanteringsmeganismes van adolessente is deur Stem & Zevon (1990:290) nagevors. 

Die fokus was op die funksie van ouderdom, tipe stressor en kwaliteit van die 

gesinsomgewing. Onder adolessente waar interpersoonlike konflik as hul hoofbron van 

spanning ge1dentifiseer is, word veral emosioneelgebaseerde hanteringsmeganismes benut. 

Hanteringsmeganismes word beskou as 'n belangrike komponent van psigososiale 

bevoegdheid wat die adolessent instaat stel om sy ontwikkelingstake te hanteer. Die 

adaptasieproses is van uiterste belang, aangesien die jong adolessent waarskynlik vir die 

eerste keer onder baie spanning en druk gebuk gaan en nog nie oor 'n repertoire van 

hanteringsmeganismes beskik nie. 
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Adolessente verkeer in groot risiko aangesien hulle oor baie energie en min ervaring met 

betrekking tot die hantering van eise beskik. Dit kan tot optrede lei wat emstige gevolge 

kan he. Sosiale en emosionele ontwikkeling vind plaas wanneer die adolessent instaat is 

om sy kognitiewe vermoe met sy energie te integreer, aldus Patterson & McCubbin 

(1987:168-193). 

Adolessente adaptasie is nie 'n kwessie van bloot weet wat om te doen nie - dit is 'n 

buigbare ineenvloeiing van kognitiewe, sosiale en gedragsvaardighede ten einde die 

situasie te hanteer. 

* Bemeestering en kreatiwiteit 

Wanneer 'n persoon sekere probleme of take bemeester beweeg hy in die rigting van 

adaptasie. Dit beteken dat die persoon met die lewe kennis maak in sy eie terme. En, 

wanneer take of probleme bemeester is kan dit meewerk tot kreatiwiteit. Persoonlike en 

sosiale faktore het ook 'n invloed op 'n persoon se kreatiewe vermoens (Bloom, 1984: 177). 

(ii) Gesinsbronne 

Gesinsbronne is die potensiele bronne waaroor die gesin beskik om eise te hanteer, naamlik 

die persoonlike bronne van die individuele gesinslede, die gesinsisteem en die gemeenskap 

(McCubbin & McCubbin, 1991: 17). Die persoonlike en gesinsisteembronne word 

bespreek onder punt (ii) en die gemeenskapsbronne onder punt ( d). 

* Persoonlike bronne 

Individuele gesinslede beskik oor persoonlike bronne wat die gesin se adaptasie kan 

be1nvloed. Dit sluit aspekte in soos: 
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aangebore intelligensie 

kennis en vaardighede wat verkry word deur opleiding en ondervinding 

persoonlikheidseienskappe, byvoorbeeld sin vir humor wat hanteringsgedrag kan 

fasiliteer 

fisiese en emosionele gesondheid, sodat persoonlike energie gebruik kan word vir 

die bantering van gesinseise 

'n sin vir bemeestering en die geloof <lat mens 'n mate van beheer het oor 

omstandighede in jou lewe 

'n positiewe selfbeeld. 

Gesinsisteembronne 

Twee van die mees prominente gesinsisteembronne wat deur Olsen, etal. (1979) in 

McCubbin & McCubbin (1991: 19) ge1dentifiseer word, is gesinskohesie en die gesin se 

vermoe om te adapteer. Gesinskohesie sluit aspekte in soos wedersydse vertroue, 

ondersteuning en respek vir individualiteit van gesinslede vir mekaar. 

Die mate waartoe daar duidelikheid oor die gesinsrolle en reels bestaan kan ook 'n 

positiewe bydrae lewer tot gesinsadaptasie. 

Kommunikasievaardighede word ook dikwels ge1dentifiseer as 'n kritiese gesinsisteembron 

wat benut word om te adapteer tydens 'n krisissituasie (McCubbin & McCubbin, 1991: 18). 

Die vermoe om sinvol te kommunikeer is veral belangrik vir die bantering van stres in die 

gesm. 

( d) Gemeenskapsbronne en steunstelsels (BBB-komponent) 

Gemeenskapsbronne volgens die Veerkragtigheidsmodel is alle persone, groepe en 

instellings buite die gesin met wie die gesin in kontak kom en gebruik om aan sy behoeftes 

te voldoen. Dit sluit 'n spektrum van dienste in, soos byvoorbeeld mediese en 
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gesondheidsdienste. Ander dienste of instellings in die gesin se omgewing wat ook die 

funksie van ondersteuning kan vervul, is skole en werkgewers. Op makro vlak kan beleid 

wat die gesin ondersteun ook gesien word as 'n gemeenskapsbron (McCubbin & 

McCubbin, 1991: 19). 

Sosiale ondersteuning kan ook as 'n gemeenskapsbron beskou word. Cobb (1976) in 

McCubbin & McCubbin (1991: 19) definieer sosiale ondersteuning as inligting wat op 'n 

interpersoonlike vlak uitgeruil word wat (i) emosionele ondersteuning, (ii) 

agtingsondersteuning en (iii) netwerkondersteuning hied. 

(i) Emosionele ondersteuning word aan die individu gebied sodat hy voel daar word 

vir horn omgegee en iemand is lief vir horn. 

(ii) Agtingsondersteuning laat die individu voel dat hy van waarde geag word en 

waarde het. 

(iii) Netwerkondersteuning word aan die individu gebied en laat horn voel dat hy aan die 

netwerk van kommunikasie behoort wat wedersydse begrip insluit. 

Die Veerkragtigheidsmodel brei op hierdie drie vorme van ondersteuning uit deur die , 

insluiting van (iv) waarderingsondersteuning en (v) altruistiese ondersteuning (McCubbin 

& Mccubbin, 1991: 19). 

(iv) Waarderingsondersteuning gee aan die individu inligting deur middel van 

terugvoer, wat horn laat begryp hoe hy met sy lewenstake vorder. 

(v) Altruistiese ondersteuning word aan die individu in die vorm van welwillendheid 

gegee, vir goeie dade wat hy/sy verrig het. 

Sosiale ondersteuning impliseer meer as net 'n oppervlakkige kontak met mense. Dit 

omsluit eerder 'n kwalitatiewe uitruil van kommunikasie in 'n vertrouensatmosfeer. 
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Ondersteuning kan van enige persoon verkry word. 

Gesinslede kan ook ondersteuning aan mekaar hied, wat as 'n gesinsbron beskou word. 

Aanvullend daarby kan die gesinseenheid en sy lede ondersteuning van familie, vriende, 

bure, werksverbintenis, sosiale of kerkgroepe, selfbelpgroepe, sowel as formele netwerke 

soos dokters en gesondheidsversorgers verkry. 

McCubbin & Patterson (1983) in Mccubbin & McCubbin (1991: 19) stel die hipotese dat 

'n gesin wat in 'n krisissituasie verkeer, waar gesinslede vir 'n lang termyn van mekaar 

geskei is, se adaptasie positief verband hou met die sosiale ondersteuning wat hy tot sy 

beskikking het. 

( e) Gesinstipologie en gesinskragte (T-komponent) 

Die Veerkragtigheidsmodel spel die noodsaaklikheid van gesinstipologie uit vir die 

voorspelling van gesinsaanpassing en adaptasie. Deur twee dimensies van gesinskragte te 

neem, naamlik gesinskohesie en gesinsadaptasievermoe, word 'n model gevorm wat 

bestaan uit vier gesinstipes naamlik buigsaam-gekoppel, buigsaam-geskei, rigied-gekoppel 

en rigied-geskei (Olson, etal. (1985) in Mccubbin & McCubbin 1991: 20). 

Hierdie tipologie word sinvol gebruik om te bepaal watter gesinne beter instaat is om by 

normale veranderinge te adapteer en watter nie. Daar word vier gesinstipes geidentifiseer, 

naamlik regeneratiewe, kwesbare, veilige en bestendige gesinne, wat elkeen oor bepaalde 

vermoens beskik om te adapteer tydens 'n krisis wat deur die gesin ervaar word. 

(f) Waarde wat die gesin aan die stressor heg (C-komponent) 

In die aanpassingsfase van die Veerkragtigheidsmodel is die C-komponent die waarde wat 

die gesin aan 'n bepaalde stressor heg. In die adaptasiefase van die Veerkragtigheidsmodel 

word daar hierop uitgebrei deur die insluiting van drie verdere vlakke, naamlik: 
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die waarde wat aan die spesifieke stressor, gebeurtenis, transisie of probleem geheg 

word (C-komponent) 

die situasionele waarde wat aan die situasie geheg word asook die gesin se 

subjektiewe definisie van hul eise en vermoens (CC-komponent) 

die oorkoepelende waarde wat die gesin heg aan die verhouding van gesinslede 

onderling, die gesin as geheel en die gemeenskap (CCC-komponent) 

(g) Waarde wat. aan die situasie geheg word (CC-komponent) 

Wanneer eise aan 'n persoon gestel word interpreteer hy dit bewustelik of onbewustelik 

vanuit die konteks van sy vorige ervarings. In sommige gevalle bestaan eise slegs vanuit 

die persoon se persepsie. Voorbeelde hiervan is waar 'n persoon spanning ervaar as gevolg 

van sekere rolverwagtings, en die oorsaak van die spanning eintlik is omdat die persoon nie 

aan die hoe verwagtinge wat hy aan homself gestel het, kan voldoen nie of 'n pasient wat 

glo dat hy aan 'n emstige siekte ly, sonder dat daar kliniese bewyse daarvoor is. 

Bronne en hanteringsgedrag word ook deur mense se persepsies beinvloed. Wanneer die 

persepsie bestaan dat daar onvoldoende bronne vir die hantering van bepaalde eise is, 

ontstaan 'n wanbalans wat stres en spanning meebring. Soms is dit die gebrek aan 'n 

duidelike definisie van wat die eise is of konflikterende definisies wat onsekerheid 

veroorsaak met betrekking tot die hantering van eise. 

Die stelling word dus gemaak dat die gesin se positiewe siening van 'n situasie verwant is 

aan gesinsadaptasie tydens 'n krisissituasie. Die hipotese wat deur McCubbin & McCubbin 

( 1991: 21) gemaak is, is dat wanneer 'n gesin na 'n and er land verhuis, die gesin se 

positiewe siening van die situasie verwant sal wees aan die gesin se adaptasie. 
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(h) Oorkoepelende waardes wat die gesin heg aan onderlinge gesinsverhoudings. die 

gesin as geheel en die gemeenskap (CCC-komponent) 

Gesinne beskik oor sekere oorkoepelende waardes of veronderstellings aangaande hul 

verhouding met mekaar, die gesin se verhouding met die gemeenskap, en sisteme buite hul 

grense. Dit word die gesinskema genoem (McCubbin & McCubbin, 1991: 21 ). 

Die gesinskema bestaan uit vyf dimensies, naamlik: gedeelde doelstellings, kollektiwiteit, 

beramingsvermoe, relativisme en gedeelde kontrole. Vir gesinne met 'n sterk gesinskema 

is dit noodsaaklik om te bele in hulself, hul waardes en doelstellings. Die kollektiewe 

"ons-gevoel" van die gesin is belangriker as die "ek-gevoel". Voorkeur aan gedeelde 

kontrole en vertroue in antler sowel as 'n optimistiese siening van lewenssituasies is 

belangrik. Die gesinskema is nie staties nie, en kan hervorm word met verloop van tyd in 

respons op stresvolle ervarings. 

Die individu kan sy eie siening van 'n situasie he, maar dit kan ook deur 'n groep, soos 

byvoorbeeld die gesin of gemeenskap, gedeel word, en deur sieninge vanuit die sosiale 

konteks gevorm word. In baie gevalle kan intra- gesinspanninge toegeskryf word aan 'n 

verskil wat bestaan in persepsies tussen gesinslede. Hier kan byvoorbeeld gedink word aan 

ouers se persepsies van wat hulle as toepaslike gedrag en reels vir adolessente beskou, en 

hoe dit van die adolessent se persepsie verskil en kan meewerk tot konflik. 

Die stelling word dus gemaak dat die mate van gesinsnabyheid wat in die gesin bestaan 

tydens 'n krisistuasie verband hou met die gesin se adaptasie. Die hipotese word dus 

gemaak dat gesinsnabyheid verband hou met gesinsadaptasie tydens 'n krisissituasie, soos 

die gesin se verhuising na 'n vreemde land en adaptasie aldaar (McCubbin & McCubbin, 

1991: 21). 
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(i) Gesin se probleemoplossing- en hanteringsresponse (PSC-komponent) 

Die gesin se aanpassing en adaptasie word bei'nvloed deur die wyse waarop die gesin eise 

wat aan horn gestel word hanteer. In die Veerkragtigheidsmodel word die gesin se 

probleemoplossings- en hanteringsgedrag, as 'n manier vir die hantering van eise gesien 

(Mccubbin & Mccubbin, 1991: 22). 

Die stelling word deur McCubbin & McCubbin (1991: 22) gemaak dat die verskeidenheid 

van die hanteringsgedrag waaroor die gesin beskik, verwant is aan die gesin se vlak van 

adaptasie. 

Volgens die Veerkragtigheidsmodel word hanteringsgedrag gesien as 'n spesifieke poging 

(overt of kovert) wat die individu (of groep individue, soos die gesin) aanwend om eise wat 

aan die gesin (individu) gestel word te verminder of te hanteer. Sekere hanteringsgedrag 

kan saam gegroepeer word, byvoorbeeld hanteringsgedrag wat daarop ingestel is om die 

gesin se samewerking en integrasie instand te hou. 

Die bantering van 'n situasie word meestal op 'n individuele vlak gekonseptualiseer, maar 

dit kan ook op gesins- en gemeenskapsvlak gesien word. 

Die gesin se hantering van 'n situasie kan gesien word as gekoordineerde 

probleemoplossingsgedrag van die hele gesinsisteem, en kan ook komplimentere pogings 

van die individuele lede insluit. Die doel van die hantering van 'n bepaalde situasie is om 

die balans tussen eise en bronne instand te hou of te herstel. Daar is vyf maniere waarop 'n 

stresvolle situasie hanteer kan word in die gesinsisteem, aldus McCubbin & Mccubbin 

(1991: 22). 

deur direkte aksie te neem ten einde die aantal of die intensiteit van eise te 

verminder, byvoorbeeld 'n ma wat werksbevordering bedank aangesien dit sal 

vereis dat die gesin moet verhuis 
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deur direkte aksie te neem ten einde addisionele bronne wat nie beskikbaar is vir die 

gesin nie, te bekom, byvoorbeeld die verkryging van mediese dienste vir 'n 

chroniese siek kind 

deur die instandhouding van bestaande bronne sodat <lit vir veranderende behoeftes 

benut kan word. Dit omsluit die instandhouding van sosiale kontakte wat 

emosionele, waarderings- en netwerk- ondersteuning bied 

deur die hantering van spanninge wat geassosieer word met die gesin se probleme. 

Om oefening te doen is byvoorbeeld 'n hanteringsrespons om spanning te hanteer 

deur die waarde wat aan 'n situasie geheg word te verander. Dit kan wees dat die 

gesin byvoorbeeld sy siening van eise wat aan hulle gestel word verander, 

byvoorbeeld beter hantering van die vaderrol deur verandering van eie verwagting 

en vereistes. 

Gesinne in krisis, of wat veelvuldige eise ervaar, besef dat dit noodsaaklik is om te 

herstruktureer en veranderinge in hul bestaande struktuur te maak, ten einde hul stabiliteit 

te herstel of te verbeter. Dit kan verandering van bestaande rolle, reels, doelstellings en/of 

patrone van interaksie insluit. Elke gesinslid moet saamwerk om hierdie verandering 

teweeg te bring ten einde tot gesinsadaptasie mee te werk (McCubbin & McCubbin, 1991: 

24). 

Gesinne kan sosia1e ondersteuning benut om die spanning van herstrukturering in die gesin 

te versag. Hulpbronne en ondersteuning wat tot die gesin se beskikking is, be'invloed die 

gesin se herstrukturering deurdat dit as buffer <lien teen die opeenhoping van eise. Verder 

be1nvloed dit die betekenis wat aan die situasie geheg word deurdat dit die aantal moontlike 

oplossings maksimaliseer. 

Gesinsherstrukturering en konsolidering word ook gefasiliteer deur adaptiewe 

hanteringsstrategiee soos kompromiee, tussenbeidetreding en sinergisme (medewerking). 

Sinergisme verwys na gesinspogings om take te koordineer en saam te werk ten einde 'n 
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gesamentlike lewenstyl en orientasie daar te stel. Dit kan nie deur 'n individuele gesinslid 

alleen bereik word nie, maar slegs deur wederkerige interafhanklikheid van mekaar 

(Mccubbin & Mccubbin, 1991: 24). 

Omdat die gesin 'n semi-geslote sisteem is en verantwoordelikhede en transaksies met 

ander sosiale instellings het (byvoorbeeld werk en skool) werk die gesin ook saam met die 

gemeenskap om beter inteme samewerking en aanpassing te verkry. Die aanvanklike goeie 

verhouding tussen die gemeenskap en gesinslede kan deur die gesin se inteme 

herstrukturering versteur word en derhalwe 'n nuwe stel reels en transaksies verg. 

Gesinne bereik selde volmaakte gesin-tot-gemeenskap- skakeling, waar daar aan almal se 

behoeftes voldoen word. Vir suksesvolle konsolidasie en adaptasie is dit noodsaaklik dat 

daar kompromiee getref word met die realistiese inagneming van die gesinsomstandighede 

en bereidheid om 'n minder volmaakte oplossing te aanvaar of goed te keur. 

Vir suksesvolle adaptasie van die gesin is dit ook noodsaaklik dat die individu sinvol sal 

adapteer. Dit word bewerkstellig deur die instandhouding van sy moraal en selfbeeld. 

Wanneer die gesin restruktureer, konsolideer en verander moet dit vir die individu die 

moeite werd wees. 'n Gebrek aan aandag aan die individuele gesinslede se behoeftes kan 

hydra tot 'n gesin se ondergang. 

Dit blyk dus dat hanteringsgedrag tydens veranderinge en nie-normatiewe lewensgebeure 

buite die gesin nie binne 'n kort tydperk ontstaan nie en nie op 'n enkele stressor gerig is 

nie. Omdat die gesin 'n sisteem is, omsluit hanteringsgedrag die gelyktydige bantering van 

verskeie dimensies van die gesinslewe. Die verskeidenheid van dimensies wat deur die 

gesin hanteer word ten einde te adapteer, is: 

instandhouding van bevredigende inteme kommunikasie en gesinsherorganisering 

bevordering van die individu se onafhanklikheid en selfbeeld 

instandhouding van gesinsbande van verbondenheid en eenheid 
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instandhouding en ontwikkeling van sosiale ondersteuning in transaksies met die 

gemeenskap 

die instandhouding van pogings om die impak van die eise en verandering in die 

gesinseenheid te beheer. 

Die hantering van 'n situasie word dan 'n poging om balans in die gesinsisteem te bereik 

wat organisering en eenheid fasiliteer en individuele groei en ontwikkeling bevorder. 

2.3 SAMEVATTING 

Stressors en veranderinge tydens die gesinslewensiklus kan meewerk tot stres en spanning. 

Dit veroorsaak dat die gesin dikwels in 'n krisistoestand verkeer. Daar is komplekse 

maniere en strategiee wat deur gesinne benut word om soms voorspelbare en veeleisende 

situasies te hanteer. 

W anneer gesinsgedrag in res pons op veranderinge en moeilikhede beter begryp word, sal 

dit beter verstaan word hoekom sekere gesinne baie moeilike veranderinge met gemak 

hanteer en ander gesinne dit nie kan hanteer nie. 

Die ideate konteks waarbinne die adolessent behoort te funksioneer is sy gesin. In elke 

gesin is daar bepaalde faktore wat die adolessent se adaptasie bei'nvloed. Wanneer daar 

stressors op die adolessent inwerk benut hy sekere bronne in die gesin, die gemeenskap en 

homself om te adapteer by sy bepaalde situasie. 
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HOOFSTUK3 

ADOLESSENTE ADAPTASIE IN DIE FIS/ESE AFWESIGHEID VAN 

DIEGESIN 

3.1 INLEIDING 

Alhoewel die gesin die ideate en natuurlike konteks is waarbinne die adolessent 

funksioneer, noodsaak omstandighede soos byvoorbeeld ouers se buitelandse verpligtinge, 

adolessente om sender hul gesinne te adapteer. Adolessente woon dan in koshuise of by 

voogde waar hulle sender hul normale gesinsopset moet adapteer. 

Wanneer ouers in die buiteland is en adolessente in die Republiek van Suid-Afrika 

agterbly, maak adolessente van bepaalde adaptasiebronne, hanteringsstrategiee en 

hanteringsmeganismes gebruik om by hulle omstandighede te adapteer. van hierdie 

adaptasiebronne, hanteringsstrategiee en hanteringsmeganismes stem ooreen met wanneer 

die gesin fisies teenwoordig is, maar ander is uniek aan die adolessent wat sonder sy gesin 

moet adapteer. 

Daar is altyd stressors en veranderinge wat op mens inwerk, en so ook op die adolessent 

wat sender sy ouers in die Republiek van Suid-Afrika is. Van hierdie stressors en 

veranderinge waaraan die adolessent blootgestel word, is uniek tot die adolessent wat 

sender sy gesin moet adapteer. 

Alhoewel die adolessent wat in die Republiek van Suid-Afrika agterbly fisies nie in sy 

gesin funksioneer nie, moet sy adaptasie ook in die lig van sy gesinskonteks gesien word. 

Stressors en adaptasiebronne kan nie altyd gekategoriseer word nie, aangesien mense dinge 

verskillend ervaar. Een adolessent kan byvoorbeeld die koshuisvoog as baie ondersteunend 

en hulpvaardig ervaar terwyl 'n ander horn weer as 'n bron van stres kan ervaar wanneer hy 
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die koshuisreels nie nakom nie. 'n Indeling van adaptasiebronne en stressors is wel vir die 

praktiese doeleindes van hierdie navorsing gedoen. 

Daar sal dus na aanleiding van die Veerkragtigheidsmodel gekyk word na stressors en 

adaptasiebronne wat spesifiek op die adolessent, wat sonder sy ouers moet funksioneer, van 

toepassing is. Die bespreking handel primer oor adolessente in koshuise. 

3.2 STRESSORS IN DIE AFWESIGHEID VAN DIE GESIN 

Net soos in die geval waar nie alle stresvolle lewensgebeure en veranderinge vir gesinne 

ernstige probleme veroorsaak nie, so veroorsaak nie alle stressors vir adolessente, wat 

sonder hul gesinne moet funksioneer, ernstige probleme nie. Sommige adolessente kan 

met gemak deur hierdie stresvolle situasies beweeg met 'n positiewe uitkoms, deur slegs 

geringe veranderinge of adaptasies te maak. 

Adolessente het selde te make met die hantering van enkele eise. Daar is 'n voortdurende 

vloei van eise, hetsy in die individu, die gesin of die gemeenskap. Die volgende stressors 

kan adolessente adaptasie spesifiek be1nvloed in die afwesigheid van sy gesin: 

isolasie van die daaglikse gesinskontak; 

die effek van ouers se persepsie van die fisiese skeiding tussen hulle en hul 

adolessent op die adolessent; 

afwesigheid van ondersteuning deur die gesin; en 

rigiede en andersoortige reels as in die gesin. 

Hierdie stressors word vervolgens in meer detail bespreek. 
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3 .2.1 ISO LAS IE VAN DIE DAAGLIKSE GESINSKONT AK 

Adolessente woon om 'n verskeidenheid redes in koshuise. 'n Paar voorbeelde is: 

sommige ouers werk in die buiteland en daar is nie geskikte skole vir hul kinders in 

die buiteland nie, of die kinders wil nie hul portuurgroep of bekende omgewing 

verlaat nie. 

sommige ouers voel dat koshuislewe hulle kinders goed sal doen en dat hulle meer 

selfstandig en volwasse sal word. 

baie van die kinders kom uit enkelouer gesinne, waar die ouer nie daartoe instaat is 

om voldoende tyd aan hul kinders te bestee nie. 

Koshuise skep 'n relatiewe geslote opvoedkundige omgewing waar adolessente van 

daaglikse gesinskontak, hul oorspronklike sosiale omgewing en dikwels ook van die 

skoolomgewing gei'soleer word (Kashti, 1988: 352). 

Koshuise bied 'n unieke omgewing, waar die kultuur geskep en instand gehou word deur 

die koshuispopulasie. Dit is anders as in die geval waar die adolessent tuis woon en 

daagliks aan die gesinsklimaat blootgestel is. Skoliere in koshuise ontwikkel hulle eie 

definisies en modelle van wat as suksesvolle adaptasie beskou word in 'n koshuisomgewing 

(Lomawaima, 1987: 242). 

Daar is verskillende temas wat na vore kom met koshuis- inwoning, soos byvoorbeeld: 

Trauma van "om die huis te verlaat" 

Aanvanklike verlange na die huis 

Die oorweldigende belangrikheid van vriende en portuurgroep-ondersteuning in die 

koshuis 

Die, somtyds teenstrydige, verhoudings met skoolkoshuispersoneel 

Die behoefte aan individualiteit in 'n rigied- gekontroleerde en uniforme omgewing. 
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Koshuisinwoning word dikwels beskou as 'n antler manier om huis te verlaat tydens 

adolessensie (Shulman & Prechter, 1989: 440). Ouers aanvaar ook geredelik <lat hul kind 

meer onafbanklik is en dig hulle gouer volwasse status toe. 

Adolessente wat in koshuise of in antler nie- gesinsomstandighede woon, is nie blootgestel 

aan die daaglikse impak van die gesinslewe nie, deurdat hul ouers hulle nie daagliks 

aanmoedig nie, maar ook nie hul gedrag kritiseer nie. Andersyds kan adolessente met hulle 

'n werksmodel van adaptasie saamdra wat hulle tuis ge'internaliseer het, en wat 'n positiewe 

impak het op hulle huidige gedrag en adaptasie. 

Die afwesigheid van die ouers en die gesin se daaglikse betrokkenheid kan enersyds deur 

die adolessent as 'n leemte beskou word en tot stres meewerk. Dit kan die adolessent se 

adaptasie be'invloed, en andersyds daartoe meewerk dat die adolessent makliker adapteer 

omdat kritiek van die gesin afwesig is. 

3.2.2 DIE EFFEK VAN OUERS SE PERSEPSIE VAN DIE FISIESE SKEIDING 

TUSSEN HULLE EN HUL ADOLESSENT OP DIE ADOLESSENT 

Die vraag kan gevra word hoe ouers se persepsie van skeiding, die adolessent se persepsie 

van die skeiding van sy/haar ouers be'invloed. Adolessente bly kwesbaar vir ouers se 

verwagtinge en sienswyses, veral wanneer hulle steeds in 'n afbanklike verhouding tot hul 

ouers staan. Afbanklike adolessente voer dikwels die wense van hul ouers onbewustelik uit 

omdat die emosionele skeiding tussen ouer en adolessent onvoltooid is (Stierlin, Levi & 

Savard, 1971: 413). Die adolessent se afbanklikheid en kwesbaarheid kan afneem wanneer 

die ouers se verwagting horn daartoe lei om onafbanklik te funksioneer. 

Murphy (1963) in Stierlin, et al (1971: 415) noem dat ouers se persepsies en verwagting 

met betrekking tot die fisiese skeiding van hul kind 'n groot invloed het op die adolessent se 

outonomie. 
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In 'n ondersoekgroep waar studente suksesvol van hul ouers geskei is, is bepaal dat die 

studente se ouers die skeiding en kollege-ervaring as 'n normale en noodsaaklike ervaring 

vir groei beskou het. In die ondersoekgroep waar studente probleme ervaar met betrekking 

tot werk en om weg van hul ouerhuise te leef is gevind dat die ouers onseker was of hul 

kinders sonder hulle sou regkom in die kollege. Die afleiding kan gemaak word dat ouers 

se persepsies en verwagtinge hydra tot die adolessent se vermoe om onafuanklik te 

funksioneer. Dit kan waarskynlik ook op adolessente wat weg van hul ouers is, van 

toepassing gemaak word. 

Wanneer ouers hulle adolessente na 'n koshuis stuur of by voogde laat bly beteken dit nie 

dat hulle alle bande met die kinders verbreek nie maar kan dit eerder beskou word as 

voorbereiding tot 'n nuwe en meer volwasse verhouding met hul adolessente kind( ers). 

Ouers stel hul verwagting aan hul adolessent bewustelik of onbewustelik, en die adolessent 

sal daarop respondeer. Afbangende van die ouers se boodskap van hoe hulle sonder hulle 

adolessent sal oorleef, sal die adolessent makliker afstand bewerkstellig, of deur 

skuldgevoelens geteister word, omdat hulle die persepsie het dat hulle, hul ouers seermaak. 

Daar is aldus Stierlin, et al. (1971: 420) drie wyses hoe ouers geaffekteer kan word deur die 

skeiding van hulle adolessent, naamlik: 

Ouers kan die onderwerp van skeiding van hul adolessent vermy of die realiteit 

daarvan ontken. Hulle vermy om te praat of te <link oor die toekomstige skeiding 

van hul adolessent. Opmerkings soos "sy weggaan sal vir ons geen probleem wees 

nie; die lewe sal normaal voortgaan", word deur die ouers gemaak. 

In kontras met ontkenning kan 'n houding van depressie deur ouers ingeneem word. 

Ouers kan hulself in die posisie van eensaamheid en depressie indink wanneer die 

adolessent weg is, maar terselfdertyd die visie he dat hulle hul eensaamheid en 

depressie sal kan hanteer. Hierdie is die mees aanvaarbare houding omdat die 

adolessent nie die ouers se ontkenning hoef te hanteer of skuldig te voel omdat sy 

ouers alleen agter gelaat word in hul eensaamheid en ellende nie. 
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Sullivan & Sullivan (1980: 94) se studies het getoon dat manlike adolessente wat van hul 

ouers geskei is, met inskrywing by 'n kollege gerapporteer het dat daar 'n wedersydse 

toename in affeksie tussen hulle en hul ouers is. Skeiding tussen adolessente en hul ouers 

kan dus positiewe gevolge inhou vir die ouer-kind verhouding. 

Die adolessent se outonomie en egokragte kan gemeet word aan die ouers se insette met 

betrekking tot outonomiteit. Die adolessent se kans om homself te laat geld blyk die beste 

te wees wanneer die ouer horn laat weet dat hulle vertroue in horn het om op 'n energieke 

en aktiewe wyse tot verhoudings toe te tree. 

Adolessente <link vir hulself en reguleer hul gedrag self wanneer hulle fisies en psigies weg 

is van hulle ouers. Deur weg van die gesin te wees kan die adolessent instaat gestel word 

om sy gesin vanuit 'n ander perspektief te sien. Dit kan 'n bydrae I ewer tot die 

herevaluering van verhoudings in die gesin. 

3.2.3 AFWESIGHEID VAN ONDERSTEUNING DEUR DIE GESIN 

Die meeste adolessente is aan hulle tuiste geheg en bly reken op emosionele steun en die 

toegeneendheid en waardering van hul ouers (Herbert & Ytsma, 1989: 42). 

Swak ondersteuning deur die gesin kan die adolessent kwesbaar maak vir simptome soos 

angstigheid, depressie of somatiese probleme. Die teenwoordigheid van hierdie simptome 

kan inmeng met die ontwikkeling van vaardighede wat noodsaaklik is vir adaptasie by 

nuwe omstandighede waarin die adolessent homself bevind. 

Die daarstelling van altematiewe ondersteuningsbronne buite die gesinsverband is 

essensieel vir die adolessent wat nie by sy gesin woon nie, om horn in staat te stel om by 

stresvolle situasies te adapteer. 
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3.2.4 RIGIEDE EN ANDERSOORTIGE REELS AS IN DIE GESIN 

Wanneer 'n adolessent in 'n koshuis is word hy 'n formele deel van sy opleidingstrukture. 

"To many children in boarding school the house is the focus of their lives, the primary unit 

on which their immediate loyalties, hatred and friendships are based" Lampert (1968) in 

Watkins (1987: 218-227). 

Hy word in 'n koshuis geplaas waar hy die struktuur, die sosiale orde asook die formele en 

informele reels moet leer ken byvoorbeeld etenstye en spyskaarte. Die koshuis word die 

adolessent se tuiste vir 'n tydperk van tot vyf jaar en dit is noodsaaklik dat die adolessent 

die koshuisopset goed moet begryp ten einde te adapteer. 

Die rigiditeit van koshuisreels is dikwels baie teenstrydig met die normale gesinsroetines, 

wat meer buigsaam is. Alhoewel reels en regulasies noodsaaklik is vir die daarstelling van 

orde in 'n groot sisteem, skep dit die gevaar van onbuigsaamheid wat tot stres kan meewerk 

by die adolessent. 

In gevalle waar die adolessent nie by sy ouers of in 'n koshuis woon nie, bestaan die 

moontlikheid dat die reels verskil van die adolessent se eie gesin se reels, hetsy deurdat dit 

te streng, onbuigsaam of toegeeflik is, wat ook kan meewerk tot stres by die adolessent. 

3.3 ADAPTASIEBRONNE IN DIE AFWESIGHEID VAN DIE GESIN 

3.3.1 DIE AFWESIGHEID VAN OUERLIKE BEHEER 

Alhoewel dit paradoksaal klink, kan die fisiese afwesigheid van ouers se beheer 'n 

positiewe bydrae lewer tot die adolessent se selfstandigheid en akademiese prestasie. 

Wanneer die ouers organisering en beheer in die huishouding beklemtoon het, kan die 

adolessent hierdie waardes internaliseer en as model gebruik tot outonomiteit en 
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selfstandigheid (Shulman & Prechter, 1989: 440). 

Beheer wat deur ouers uitgeoefen word wanneer die adolessent nie by hulle woon nie kan 

selfstandigheid en outonomiteit teenwerk, omdat die ouers die boodskap stuur dat die 

adolessent nie outonoom kan funksioneer nie. Die mate waartoe ouers betrokke is en 

belangstel in sy kind, sonder dat beheer uitgeoefen word, dien as ondersteuning van 

outonome gedrag by die adolessent. Die feit dat die adolessent nie meer in die huis is nie, 

stel horn instaat om sy gesin in 'n ander perspektief te sien. Die bronne van konflik kan 

verminder en ouers se beheer kan as belangstelling gedefinieer word. Dit bevorder 

adaptasie van die adolessent. 

'n Hoe vlak van beheer deur ouers is gewoonlik verwant aan 'n laer vlak van adaptasie van 

die adolessent. Shulman, et al. (1987) in Shulman & Prechter (1989: 442) noem dat 

adolessente in wie se gesinne daar ruimte is vir individualiteit makliker kan adapteer in 'n 

opset waar hulle weg is van hulle ouers, as in gesinne waar daar nie ruimte is vir 

individualiteit nie. 

Die afleiding kan dus gemaak word dat die afwesigheid van ouerlike beheer positief deur 

adolessente, wat van hul ouers geskei is, ervaar kan word, wanneer die adolessent die gesin 

se waardes gei'ntemaliseer het, en sy ouers vertroue in horn het om selfstandig op te tree. 

3.3.2 DIE PORTUURGROEP 

(a) Voordele van lidmaatskap tot die portuurgro~ 

Portuurgroepe word tydens adolessensie die hoofbron en terrein vir interpersoonlike 

kommunikasie wat die adolessent help om sy persoonlikheid uit te sorteer. Tydens 

adolessensie brei portuur-interaksies uit vanaf die kleiner groepsverhoudings na die skool 

en die gemeenskap - algemeen verwys na as portuurgroepe of "crowds", (Brown Bradford, 
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Eicher & Petric, 1986: 73-96). Aldus Brown et al. (1986: 73) is dit vir veral jonger 

adolessente belangrik om deel te wees van 'n groep, waar die groep emosionele en konkrete 

ondersteuning bied, vriendskappe instandhou en sosiale interaksie fasiliteer. 

Adolessente portuurgroepe het verskeie take, maar dit verander met die wisseling in 

ouderdom. Die portuurgroep se primere taak is om sosiale aktiwiteite te organiseer, waar 

die meer volwasse tiener hul mede-tiener onder andere help om met die teenoorgestelde 

geslag te kommunikeer. Vandaar die stelling dat die omgang in 'n groep tydens vroee 

adolessensie van uiterste belang is. Die portuurgroep <lien as basis vir die ontwikkeling van 

ondersteunende verhoudings, wat die bronne bied wat noodsaaklik is vir outonomie en 

identiteitsvorming. 

Montemayor (1982: 1512-1519) noem dat adolessente tussen die ouderdom van 12 en 13 

jaar oor die algemeen meer georienteer is ten opsigte van hul vriende as ten opsigte van hul 

ouers. Dit is omdat daar 'n groter behoefte is om met vriende te assosieer as met ouers, om 

meer op vriende se raad staat te maak en om oor sosiale aangeleenthede te gesels. 

Bronfenbrenner (1974) in Montemayor (1982: 12-15), se siening van hoekom adolessente 

meer op die portuurgroep gerig is as op hul ouers, is dat adolessente hulle na die 

portuurgroep wend vir vriendskap en emosionele ondersteuning wat hulle hoop om van 

ouers te kry maar nie altyd kry nie. In die geval waar ouers fisies afwesig is, kan hierdie 

stelling onderskryf word. 

Lidmaatskap van portuurgroepe gaan 'n verskeidenheid ontwikkelingstadia deur. 

Aanvanklik is daar die uitsortering op die grondslag van uiterlike voorkoms (sigbare 

boodskappe ), en later uitsortering op die basis van onderliggende houdings en oortuiginge 

(Bloom, 1984: 126). 

Kommunikasievaardighede raak meer afgerond en subtiel tydens adolessensie, alhoewel 

kommunikasievaardighede ook benut word om die luide energie van die jeug te 

kommunikeer. 
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Met die ontwikkeling van volwasse kognitiewe strukture word die ouer adolessent instaat 

gestel om abstrakte sosiale, wetenskaplike, filosofiese/godsdienstige idees te oorweeg, 

terwyl hulle die woordeskat van 50,000 waaroor 'n gemiddelde twaalfjarige gewoonlik al 

beskik, benut. 

Adolessente vriendskappe vorder vanaf die stadium wanneer hulle dieselfde aktiwiteite 

beoefen tot 'n interpersoonlike dialoog en opregte waardering van vriendskap (Rogers, 

1985: 253-266). 

(b) Portuur in die koshuis 

Koshuisinwoning stel die adolessent bloot aan jongmense wat hy nie vooraf gekies het nie. 

Die portuurgroep en blootstelling is belangrik ten einde emosionele ondersteuning, 

konkrete ondersteuning, vriendskap en fasiliteite vir sosiale interaksie daar te stel. Die 

belegging in, en staatmaak op die portuurgroep word waarskynlik belangriker vir 

adolessente in koshuise omdat die gesin afwesig is. Die rol van die gesin in sosiale 

aanpassing verminder dus wanneer die adolessent in 'n koshuis is. 

Adolessente in koshuise is gewoonlik vir 'n tang ruk weg van hul huisvriende en familie en 

hulle raak betrokke by hul portuur in die koshuis. Die koshuis word die adolessent se 

substituutouer gedurende die skoolkwartaal en die portuurgroep kan in 'n groot mate die 

leemte van die gesin vul. 

(c) Portuur in die skool 

Die feit dat kinders skoolgaan bring hulle ook in kontak met die portuurgroep, wat 'n groot 

invloed het op hul lewens. Hierdie invloede is dikwels in konflik met dit wat die ouers 

probeer uitoefen (Bloom, 1984: 125). 
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Portuurverhoudings in die skool is 'n belangrike sosiale netwerk en hulpbron vir die 

ontwikkeling van adolessente onafbanklikheid en identiteitsontwikkeling. Alhoewel 

portuurverhoudings as 'n hulpbron vir adolessente kan dien, kan dit terselfdertyd eise stel 

wat in konflik is met die gesin. Die basis vir kennis van groepsnorme en reels is om die 

eise wat deur die portuurgroep gestel word en die ondersteuning wat die portuurgroep hied, 

te begryp (Leigh & Peterson, 1986: 28). 

3.3.3 ADOLESSENTE LIEFDE 

Liefde is 'n belangrike ondersteuningsbron vir die adolessent, veral in die afwesigheid van 

sy ouers. Die begrip liefde word derhalwe meer omskryf aan die hand van Bloom (1984: 

144). 

Lief de in die verskillende fases van adolessensie bestaan aldus Bloom (1984: 144) uit ses 

komponente. Elkeen van hierdie komponente word vervolgens bespreek. 

(a) Om van iemand te hou 

'n Positiewe gevoel ontwikkel tussen twee adolessente en is hoofsaaklik gebaseer op goeie 

kommunikasie. Hierdie gevoel kan ook beskryfword as vriendskap. Vriende dien as 

bevrediging van narcistiese behoeftes, en lei tot verdere groei in die vermoe om te gee. Die 

keuse van vriende word deur die ooreenkoms in milieu, godsdienstige oortuiginge, skole, 

etniese groepering asook ooreenkomste en aantreklikheid beinvloed. Om van iemand te 

hou is om teer gevoelens jeens daardie persoon te koester en die persoon 

dienooreenkomstig te behandel. Dit vereis 'n mate van sensitiwiteit vir die antler een se 

gevoelens, wat ook as empatie of bewuswording van die ander persoon se innerlike lewe 

beskryf kan word. 
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Sommige skrywers onderskei 'n spesiale vriend as iemand van dieselfde geslag - ook 

genoem 'n "chum". Vriendskap word omskryf as 'n verhouding tussen mense wat deur 'n 

gemeenskaplike doel met mekaar verbind is (Herbert & Ytsma, 1989: 48). Dit is 'n 

vertroueling saam met wie lang ure deurgebring word waartydens die lewe soos wat deur 

hulle ervaar en bekend is, bespreek word. Hierdie vriendskappe leer adolessente om hul 

gevoelens te vertrou, om begrip te he, om ander se goed bedoelde nuuskierigheid te 

aanvaar en eerlike persoonlike kritiek te aanvaar en te verskaf. Hierdie tipe vriendskappe 

maak ook aan die adolessent bekend hoe goed dit voel om vir 'n antler persoon om te gee. 

(b) Om om te gee 

Om om te gee kan gedefinieer word as om iemand anders se belange voorop te stel. Hierdie 

gevoel is reeds verwyderd van die egosentriese orientasie van die kinderjare. Dit kan 

beskou word as altersentriese orientasie, wanneer ander se belange sentraal of gelyk word 

aan 'n mens se eie belange. Die proses neem 'n aanvang wanneer die ander persoon "baie 

soortgelyk is aanjouself - soos 'n "chum"". Dit sluit in die uitruil van idees en gevoelens 

met die ander persoon. Dit is 'n veilige uitruiling aangesien beide partye relatief kwesbaar 

is. Met verloop van tyd leer die adolessent om meer van sy innerlike gevoelens en idees te 

kommunikeer, maar altyd in die konteks van die primere groep. Dit verg heelwat 

kognitiewe vermoens om te bepaal watter eienskappe dit vir 'n persoon, verskeie of baie 

persone die moeite werd maak om voor om te gee. Wanneer daar vir 'n groot hoeveelheid 

persone omgegee word het die individu 'n sosio-sentriese orientasie - 'n aanvoeling vir 

menslikheid eerder as vir 'n spesifieke persoon. 

Om om te gee en om voor omgegee te word, skep ook 'n toestand van afhanklikheid. Dit is 

in een opsig bevredigend om deur 'n mens se vriend gehelp te word en om op iemand te 

kan staatmaak. Maar vanwee die feit dat die adolessent so pas daarin geslaag het om 

homself los te maak van die afhanklikheid eie aan die kinderjare, kan hy nou ambivalensie 

ervaar. Die afhanklikheid van 'n vriend bied 'n nuwe soort nabyheid wat 'n wedersydse 

afhanklikheid daarstel wat gemak en sekuriteit skep. Dit is hierdie wedersydse 
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afbanklikheid of interafbanklikheid, wat die adolessent instaat stel om voort te gaan met die 

hegte vriendskap (Bloom, 1984: 146). Namate die adolessent van die ouers skei, smee hy 

hegter vriendskappe (Rogers, 1985: 253-266). 

( c) Seksuele gedrag: selfstimulasie en wedersydse stimulasie 

Seksuele gedrag neem gewoonlik 'n aanvang tydens adolessensie en word onder andere 

aangehelp of teruggehou deur die kultuur waarin die adolessent homself bevind. Die 

adolessent word bewus van drastiese liggaamsveranderinge wat 'n bron van interessante 

stimulasies bied. Die bewuswording van dieselfde veranderinge in die adolessent se 

portuur is 'n verdere bron van stimulasie in die sin dat die veranderinge vergelyk word en 

dat daar gekommunikeer kan word oor die misterie van seks. So word baie inligting en 

waninligting tussen adolessente uitgeruil rakende menslike seksualiteit (Bloom, 1984: 146). 

Die wedersydse uitruiling van inligting dien as ondersteuning vir die adolessent deurdat hy 

voel hy nie anders as antler is nie, en dit is vir horn gerusstellend. 

( d) lntimiteit 

Intimiteit begin wanneer mense se voortgesette kommunikasie daartoe lei dat hulle mekaar 

aangenaam en stimulerend vind. 

'n Intieme verhouding bestaan volgens Bloom (1984: 146) uit: 

Die deel van inligting - beide konkreet en simbolies, wat uiteindelik sal lei tot die 

deel van innerlike denke, gevoelens, sterk en swak eienskappe. 

Die deel van gevoelens wat beide partye kwesbaar maak buite die beskerming van 

die intieme verhouding. 

Wedersydse vertroue. 
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(e) Oorgawe 

Die finale bestandeel van adolessente lief de is oorgawe nie-kontraktueel of kontraktueel. 'n 

Nie-kontraktuele oorgawe sluit in saamwoon met iemand van die teenoorgestelde geslag. 

Daar kan ook na homoseksuele of lesbiese saamwoonverhoudings verwys word. Die 

huwelik is die kontraktuele vorm van die lief de, waar twee individue ooreenkom om as 'n 

primere groep; dus as man en vrou, saam te woon. 

3.3.4 PERSOONLIKE SELFSTANDIGHEID 

Volgens Shulman & Prechter (1989: 440-448) beskik koshuise oor die kapasiteit om 

verandering in waardes, norme en gedrag van die adolessent teweeg te bring, omdat hy 

sonder sy gesin is en 'n groot mate blootgestel is aan die portuurgroep en selfstandig moet 

funksioneer. Vanuit hierdie perspektief kan koshuis-inwoning ook gesien word as 'n 

manier om onafuanklik en selfstandig te word. Kinders word byvoorbeeld in Israel na 

koshuise toe gestuur omdat daar nie voldoende opleidingsmoontlikhede in hul eie dorpe of 

woongebiede is nie. Die rede in Israel vir koshuisinwoning is dus meestal gelee in die 

beskikbare opvoedingsgeleenthede eerder as in die gesinsdinamika (Shulman & Prechter, 

1989: 440-448). 

Dit blyk ook in die Republiek van Suid-Afrika die geval te wees waar beamptes verbonde 

aan die Departement van Buitelandse Sake hul kinders in die Republiek van Suid-Afrika 

agterlaat. Daar is nie altyd voldoende of aanvaarbare skole in die buiteland nie of die 

adolessent kan sy skoolloopbaan nie in die buiteland voltooi v66r sy ouers na die Republiek 

van Suid-Afrika terugkeer nie. Hy is dan verplig om in die Republiek van Suid-Afrika 

agter te bly. 
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Wanneer kinders in die Republiek van Suid-Afrika agterbly terwyl bul ouers in die 

buiteland gaan werk ontwikkel die kinders persoonlike selfstandigbeid, veral wanneer bulle 

in kosbuise woon. Van die verantwoordelikhede wat deur bierdie adolessente aanvaar 

word is byvoorbeeld: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

die was en stryk van bul eie klere 

die maak van afsprake by die dokter 

die tref van die nodige vervoerreelings 

die aankoop van persoonlike en skoolbenodigdbede 

die bantering van finansiele begroting 

die alleen vlieg met die vliegtuig oor lang afstande 

die reel van verblyfby vriende of familie tydens naweke en kort vakansies 

selfstandige oplossing en bantering van krisisse. 

Die adolessent wat in die Republiek van Suid-Afrika agterbly moet self 

verantwoordelikheid vir sy aksies neem, en kan nie meer op sy ouers staatmaak nie. 

3.3.5 DIE SKOOL 

Alboewel die skool 'n stressor vir die adolessent kan wees, kan dit ook 'n 

ondersteuningsbron wees wat sy adaptasie kan bevorder. 

Kinders bring net soveel tyd op skool as tuis deur. Meeste van die adolessent se wakker

ure word in die skool deurgebring, en die skool bet 'n groot invloed op die adolessent se 

ontwikkeling. Skool is nie alleenlik 'n akademiese instelling nie, maar daar is ook 'n groot 

aantal komplekse verboudings ter sprake, wat 'n belangrike rol speel in adaptasie (Watkins, 

1987: 218-227). 

Die skool bei:nvloed nie alleen die adolessent se teoretiese en tegniese vaardigbede nie maar 

ook sy kulturele aktiwiteite. Dit stel adolessente ook bloot aan sosiale vaardigbede, 
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arbeidsverhoudinge en diverse vorms van gesag. Die invloed van die skool, goeie 

skoolprestasies, sosiale gedrag, morele waarde en beroepskeuse is belangrik by die 

sosialisering van jongmense (Herbert & Ytsma, 1989: 128). 

Die skool tesame met die gesin en die portuurgroep bied 'n konteks waarin van die 

adolessente diverse ervarings kan opdoen. Alhoewel die gesin die primere sosialiserings

invloed het, word die portuurgroep en die skool toenemend belangrik in die adolessent se 

lewe, veral in die fisiese afwesigheid van die ouers/gesin. 

(a) Groot en klein skole 

Skole se identiteit verskil net soos die identiteit van leerlinge wat die skool bywoon, 

verskil. Elke skool het sy bepaalde goeie en swak eienskappe wat meewerk tot prestasie by 

die skolier. 'n Skool het 'n identiteit, missie, eenheid en ondersteunende struktuur vir beide 

onderwysers en skoliere. 

In die afgelope paar dekades het skole se grootte dramaties toegeneem. Dit het tot gevolg 

dat meer en meer adolessente hulself in groter skole bevind, soortgelyk aan instansies waar 

hulle later sal werk. 

Adolessente woon skole by wat onpersoonlik begin raak bloot as gevolg van hul grootte. 

Groot skole bied egter dikwels meer geleenthede in terme van akademiese curriculum en 

ander skoolverwante aktiwiteite en kan dus vir die skolier 'n aangename ervaring wees. 

Dit blyk verder dat skoliere dikwels bevrediging van skoolaktiwiteite kry bloot vanuit 

waameming van ander se optrede en nie noodwendig vanuit persoonlike deelname nie. Die 

bevrediging is ook verwant daaraan dat die adolessent voel dat hy lid is van iets groots. 

Groot skole bestaan egter uit 'n verskeidenheid departemente, bied gespesialiseerde 

kursusse en laat onderwysers toe om te spesialiseer. Die skool se onpersoonlikheid kan 

egter ook die praktyk om kinders voor te trek, uitskakel (Rogers, 1985: 339-368). 
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Aan die antler kant moedig klein skole deelname aan en ontwikkel adolessente meer 

persoonlike verantwoordelikheid. Deelname by kleiner skole is groter as by groot skole. 

Bevrediging le ook daarin <lat die adolessent se kapasiteit verbeter word. Hy leer om 

uitdagings te aanvaar en om nou saam te werk met sy portuurgroep. 

Meeste skole wat oor koshuise beskik is groter skole wat die skole noodwendig meer 

onpersoonlik maak. Die afwesigheid van huislikheid kan as 'n bron van stres ervaar word. 

Andersyds word groot skole weer as 'n bron van ondersteuning ervaar aangesien daar 

soveel meer buitemuurse aktiwiteite is waarvan die adolessent kan kies om horn mee besig 

te hou in die afwesigheid van sy gesin. 

3.3.6 DIE KOSHUISVOOG 

Elke adolessent kom daagliks in kontak met 'n verskeidenheid mense soos byvoorbeeld 

onderwysers en koshuispersoneel en sal in die afwesigheid van die ouers ook hierdie 

verhoudings moet hanteer. "School life is a continuous process of negotiation .. .in 

schools ... one might expect the whole day to consist of negotiations of one sort or another" 

(Woods (1983) in Watkins, 1987: 218). 

Die koshuisvoog is 'n belangrike komponent van enige hoerskoolkoshuis. Dit is hy/sy wat 

die adolessent se lewe en ervaringe gedurende die vyf jaar wat die adolessent byvoorbeeld 

in 'n hoerskoolkoshuis is,in 'n groot mate sal vorm. Daarom moet die koshuisvoog 'n 

onderwyser-adolessent verhouding daarstel wat stabiel, opvoedkundig, genotvol en 

prokuktief is vir beide partye. Die koshuisvoog sal beheer uitoefen oor meeste van die tyd 

wat die adolessent buite die klaskamer spandeer. Derhalwe is <lit essensieel <lat die 

koshuisvoog begrip moet he vir die adolessent se lewensfase en behoeftes. 

Die koshuisvoog se werk sluit gewoonlik in dat hy na elke adolessent sal omsien ten einde 

die adolessent instaat te stel om 'n konstruktiewe bydrae tot die volwasse lewe te maak 

wanneer hy die skool verlaat. 
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Die koshuisvoog sal dikwels in die nag deur die adolessente geroep word in die geval van 

siekte of nood, en hy moet dus as plaasvervanger vir die ouers dien. Gewoonlik word dit 

van die koshuisvoog verwag om in 'n woonstel aangrensend aan die seuns- of 

meisieskoshuis te woon. 

Alle seuns en dogters ontwikkel in terme van vaardighede, kognitiewe denke, oordeel en 

vindingrykheid. Hulle moet ook 'n sin vir verantwoordelikheid ontwikkel in terme van hul 

werk en in terme van antler mense, asook 'n gedrags- en morele kode. Die rol van die 

koshuisvoog met betrekking tot opvoeding en sorg buite die klaskamer behels opleiding in 

bree terme. In die dag-skool kan die kind aan die einde van die dag na sy veilige 

gesinslewe terugkeer. By die koshuis bestaan daardie luuksheid nie. 

Oie huisvergadering word gesien as die geleentheid vir kommunikasie tussen die 

seuns/dogters en die koshuisvoog. Aangesien daar gewoonlik net twee huisvergaderings 

per week is wanneer al die leerlinge bymekaarkom, is dit die enigste geleentheid tot 

wedersydse kommunikasie. 

Die verantwoordelikhede van die koshuisvoog, aldus Watkins (1987: 22), is dus: 

Die adolessent se welstand. 

Om te rapporteer aan die skoolhoof, ouers en antler personeel in die koshuis en in 

die skool, wanneer dit versoek word. 

Die skool en die skoolhoof is sinoniem. Die skoolhoof se taak is egter nie so 

belangrik in die koshuis nie, aangesien die koshuisvoog daar die rol moet vertolk. 

Kontak tussen die skoolhoof en die koshuisvoog is egter essensieel. 

Die koshuisvoog het ook 'n verantwoordelikheid jeens die ouers. 

Die koshuisvoog bet meestal 'n redelike goot seggenskap in die koshuis en kan in 'n groot 

mate sy eie rol bepaal. Dit word egter bepaal met inagneming van die inteme eise binne 

die skool, die skoolhoof en die eksteme eise van die ouers. 
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Die koshuisvoog het dikwels te min tyd om gedurende die dag aan al sy rapporteringstake 

aandag te skenk. Derhalwe ruim hy dikwels saans tyd in om met die ouers te 

korrespondeer of om hulle te skakel, indien dit moontlik is. 

Die onderwyser-in-beheer, wat gewoonlik ook die koshuisvoog is, bied aan die kinders 'n 

mate van kontinuiteit met betrekking tot hul huislike lewe. Die rol van die koshuis en die 

koshuisvoog in die fisiese afwesigheid van die gesin kan soos volg saamgevat word: 

'"'Boy" .... thunders a famous early 19th century public school housemaster to a weeping 

entrant, "The school is your father, Boy, the school is your mother ... and your relatives 

too."" (Watkins, 1987: 219). 

3.4 SAMEVATTING 

In die geval waar ouers in <liens van Buitelandse Sake is en buitelandse <liens verrig en die 

adolessent in die Republiek van Suid-Afrika agterbly, is hy fisies van sy gesin geskei. Die 

gesin, alhoewel fisies afwesig, bly steeds deel van die adolessent se verwysingsraamwerk. 

Daar is verskeie stressors wat adolessente adaptasie kan be1nvloed in die afwesigheid van 

sy gesin naamlik: isolasie van daaglikse gesinskontak, die effek van ouers se persepsie van 

die fisiese skeiding tussen hulle en hul adolessent op die adolessent, afwesigheid van 

ondersteuning deur die gesin en rigiede en andersoortige reels as in die gesin. Maar daar is 

ook antler bronne wat die adolessent kan benut ten einde by die stresvolle situasies te 

adapteer, naamlik: die afwesigheid van ouerlike beheer, die portuurgroep, adolessente 

liefde, persoonlike selfstandigheid, skool en die koshuisvoog. 



4.1 INLEIDING 

64 

HOOFSTUK 4 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

Hierdie hoofstuk is 'n uiteensetting van navorsingsprosedures wat benut is ten einde die 

navorsingsdoelstellings te bereik. Dit verskaf ook besonderhede rakende die 

steekproefseleksie, data en navorsingsinstrumente. 

4.2 PROBLEEMFORMULERING 

Die hoof doel van die navorsing is die verkenning en beskrywing van adolessente se 

adaptasiegedragspatrone en tipes gedrag in die Republiek van Suid-Afrika, wie se ouers 

(werknemers van die Departement van Buitelandse Sake) in die buiteland is. 

Dit is veral noodsaaklik om kennis van die onderwerp te dra aangesien beamptes wat die 

keuse moet maak om hul kinders saam te neem na die buiteland of nie, geen wetenskaplike 

inligting tot hul beskikking het oor hoe hul kinders moontlik kan reageer en adapteer, 

indien hulle in die Republiek van Suid-Afrika sou agterbly nie. 

4.3 NA VORSINGSMETODE 

Hierdie navorsing word as nie-eksperimentele, verkennende navorsing beskou omdat data 

versamel word, sonder dat verandering voorgestel word (Arkava & Lane in Yule, 1984: 

67). Bestaande toestande word bloot gemeet deur middel van die A-Cope vraelys. 

Volgens Fellin, Tripodi en Meyer (soos aangehaal deur Yule, 1984: 69) is verkennende 

navorsingstudies, empiriese navorsingsondersoeke wat ten doel het om 'n probleem of 'n 
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stel vrae te formuleer; die formulering van hipoteses; of om die navorser bekend te stel met 

die phenomina of situasie ten einde 'n grondslag te le vir meer indiepte navorsing. 

Laasgenoemde is van toepassing op hierdie studie. 

In hierdie navorsing is die wyse waarop adolessente adapteer in die Republiek van Suid

Afrika wanneer hul ouers langtermyn buitelandse diens verrig, verken. 

Deur middel van 'n literatuurstudie is inligting met betrekking tot adolessente adaptasie 

binne die gesin en adaptasie in afwesigheid van gesin versamel, bestudeer, gesorteer en 

georden. 

Die teoretiese studie is aangevul deur 'n empiriese ondersoek waar van 'n vraelys gebruik 

gemaak is. Die Adaptasie gedragvraelys: A-Cope: Adolescent Coping Orientation for 

Problem Experiences van McCubbin & Patterson (1983) is gebruik. 

Alle inligting wat uit die vraelys verkry is, is verwerk deur van die rekenaarprogram: 

LOTUS gebruik te maak. lngesamelde inligting is gesorteer en geklassifiseer. Deur 

middel van tabelle en grafiese voorstellings is die verband tussen die inligting aangetoon, 

waarop afleidings gebaseer is. 

4.4 STEEKPROEFDATA 

4.4.1 KRITERIA VIRDIE SELEKSIE VANPROEFPERSONE 

Die kriteria wat gestel is, was dat die adolessente wat deelneem, adolessente moet wees wat 

in die Republiek van Suid-Afrika agterbly terwyl hul ouers buitelandse diens verrig. 

Die name van die respondente wie se ouers langtermyn buitelandse diens vir die 

Departement van Buitelandse Sake verrig is op die volgende maniere bekom: 



66 

1. Tydens onderhoude met beamptes in <liens van Buitelandse Sake voor hul uitplasing 

na die buiteland, om die maatskaplikewerkdiens aan hulle bekend te stel. 

2. Tydens onderhoude met beamptes in <liens van Buitelandse Sake gedurende hul 

tuisverlof in die Republiek van Suid-Afrika, om te verneem hoe hulle aanpas en ook 

om aan die wat nog nie van die maatskaplikewerkdiens bewus was nie, dit bekend 

te stel. 

3. Deur middel van berigte op terminale in die buiteland, waar die maatskaplikewerk

diens bekendgestel is, en ouers die inligting daarna aan die navorser per brief 

verskaf het. 

4. Deur middel van kontak met die Buitelandse Sake Vrouevereeniging, wat 'n nie

vakkundige <liens lewer aan alle lede se kinders wat in koshuise in Pretoria is en wat 

die maatskaplikewerkdiens aan die gades van beamptes bekend gestel het. 

5. Deur middel van verwysings deur die geestelike werkers (predikante) in die 

buiteland. (Slegs tot Maart 1994) 

'n Beskikbaarheidssteekproef is dus gebruik, betekenende dat al die beskikbare respondente 

wat op een van die bogenoemde wyses aan die navorser bekend geword het by die studie 

betrek is (Grinell, 1981: 86). Die Departement van Buitelandse Sake het administratiewe 

beamptes in <liens wat as skakel dien tussen die buiteland en die Republiek van Suid

Afrika. Hierdie <liens staan as "lessenaars" bekend. Hierdie administratiewe beamptes is 

onder andere verantwoordelik vir die reelings met betrekking tot betaling van vakansie

konsessies vir kinders wat hul ouers in die buiteland besoek. Uit die aard hiervan beskik 

hierdie lessenaars oor inligting ten opsigte van adolessente wat in die Republiek van Suid

Afrika agterbly terwyl hul ouers buitelandse <liens verrig. Dit is die enigste formele 

struktuur wat die navorser kon benut het om die name en adresse van moontlike 

respondente te bekom. Kontak is egter nie deur die navorser met hierdie lessenaars gemaak 

nie, omdat die navorser slegs adolessente wie se ouers versoek het dat kontak met hulle 

gemaak word, by die ondersoek betrek het. Sou die lessenaars deur die navorser genader 

gewees het vir name van adolessente, sou dit beteken het dat die respondente se ouers, ook 
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in die saak geken moes gewees het, alvorens kontak met hul kinders gemaak kon word. Dit 

is dus onbekend hoeveel adolessente moontlik by studie betrek kon word. 

4.4.2 GROOTTE EN LOKALISERING VAN STEEKPROEF 

In die W esterse samelewing word meestal van adolessensie gepraat as die ouderdomme 

tussen 12 en 19 jaar (Crow, 1965: 4). Dit is ook hierdie ouderdomme wat as relevant vir 

die studie beskou word. 

Sestien adolessente se name en adresse is aan die navorser verskaf. Veertien van die 

respondente se vraelyste is terug ontvang gedurende die tydperk van Februarie 1993 tot 

Maart 1995. Twee vraelyste is nooit terug ontvang nie aangesien die adolessente besig was 

met hul matriek eksamen, en ondemeem het om dit aan die navorser terug te stuur. Hulle 

was in koshuise in Pretoria. Dit is nooit ontvang nie, en die adolessente is na voltooiing 

van hut skoolloopbaan na die buiteland. 

Van die veertien respondente was dertien in Pretoria woonagtig en een in die 

Kaapprovinsie. Persoonlike kontak is met al die respondente gemaak, ook met die een in 

die Kaap, tydens 'n besoek deur die maatskaplike werker aan kinders van beamptes in 

Buitelandse Sake. Al die respondente het vrywillig deelgeneem. Al die respondente was 

hoerskoolleerlinge. Die respondente kan in twee groepe verdeel word in terme van 

woonplek, naamlik: 

* Respondente wat in koshuise woon 

* Respondente wat by voogde (vriende, grootouers, familie, broers of susters) woon 

Vervolgens word elkeen van hierdie groepe afsonderlike bespreek. 
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4.4.2.1 Respondente wat in koshuise woon 

Die koshuise waar die respondente in Pretoria woon is: Afrikaans Meisies Hoer, Afrikaans 

Seuns Hoer, Pretoria High School for Girls en Pretoria High School for Boys, asook Pro

Arte (Alphen Park) hoerskool in Pretoria. Een antler koshuis in die Kaapprovinsie is ter 

sprake naamlik Swellendam. 

Tien van die veertien respondente was in koshuise. 

4.4.2.2 Resondente wat by voogde woon 

Vier van die veertien respondente het by voogde in Pretoria gewoon. Ouers en adolessente 

neem gewoonlik 'n gesamentlike besluit ten opsigte van by wie of waar hulle wil woon. 

Voogde is gewoonlik grootouers of vriende van die beampte, wat die kind goed ken of 'n 

ouer broer of suster. 

4.4.3 VERANDERLIKES VAN DIE STEEKPROEF 

4.4.3.1 Ouderdom en geslag 

Die ouderdom van die respondente wissel vanaf 13 jaar tot 18 jaar. 

* 

* 

* 
* 

Die gemiddelde ouderdom van die agt oudste respondente is 17 jaar 5 maande en 17 

dae. 

Die gemiddelde ouderdom van die ses jongste adolessente is 15 jaar 11 maande en 

12 dae. 

Die oudste respondent is 18 jaar 25 dae oud. 

Die jongste respondent is 13 jaar 7 maande en 16 dae oud. 
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Beide manlike en vroulike respondente is by die studie betrek. Van die veertien 

respondente was sewe seuns en sewe dogters. 

4.4.3.2 Periode wat adolessent alleen in die republiek van Suid-Afrika is, sonder sy 

ouers 

Beamptes verrig gewoonlik 'n periode van 3 tot 4 jaar buitelandse <liens. Die kortste tyd 

wat die respondente reeds in die Republiek van Suid-Afrika was sonder hul ouers was 4 

maande en die langste 3 jaar 2 maande en 2 dae. 

* 

* 

4.4.3.3 

Agt respondente was reeds 'n jaar of langer in die Republiek van Suid-Afrika 

sonder hul ouers met 'n gemiddelde periode van 1jaar9 maande en 25dae. 

Ses respondente was minder as 'n jaar in die Republiek van Suid-Afrika sonder hul 

ouers met 'n gemiddeld van 6 maande en 27 dae. 

Skoolstanderd 

Die verspreiding van respondente met betrekking tot skoolstanderd sien soos volg daaruit: 

STANDERD AANTAL 

St 6 0 

St 7 3 

St 8 3 

St 9 5 

St 10 3 
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4.5 MEETINSTRUMENT 

4.5.1 OORSIG VAN DIE MEETINSTRUMENT 

Die meetinstrument waarvan gebruik gemaak is, is die A-Cope Vraelys: Adolescent 

Coping Orientation for Problem Experiences van McCubbin & Patterson (1983). (Sien 

Aanhangsel B vir die A-Cope Vraelys) 

'n Voorblad in Afrikaans en Engels is deur die navorser opgestel ten einde die 

identifiserende en toepaslike besonderhede van die adolessente te bekom om sodoende die 

data van toepassing te maak op die spesifieke studie. (Sien Aanhangsel A vir die voorblad 

vir die A-Cope Vraelys) 

A-Cope is 'n adaptasiegedragvraelys wat gedurende (1981) ontwerp is deur McCubbin & 

Patterson om die gedragstipes en gedragspatrone te identifiseer wat adolessente benut in 

moeilike of probleemsituasies, (Patterson & McCubbin, 1991: 235). 

4.5.2 ONTWIKKELINGVAN A-COPE VRAELYS 

Die ontwikkelingsbehoeftes van adolessente het as riglyn vir Patterson & McCubbin (1981) 

gedien om 'n lys van spesifieke adaptasiegedrag, wat adolessente gebruik om 

lewensveranderinge wat hulle ervaar, asook veranderinge wat deur gesinslede ervaar word, 

en die adolessent indirek beinvloed, daar te stel (Patterson & Mccubbin, 1991: 235). 

Tydens die ontwerp van die vraelys is gestruktueerde onderhoude met dertig manlike en 

vroulike adolessente in die tiende, elf de en twaalfde graad (in Amerika) gevoer. Elke 

adolessent het die A-File vraelys voltooi ten einde hul denke oor lewensveranderinge en 

wat met hulle gebeur te stimuleer. (A-File - "Adolescent-Family Inventory of Life Events 

and Changes" is 'n self- rapporterings meetinstrument wat ontwerp is deur McCubbin, 

Patterson, Bauman & Harris in 1981. Dit dui die normatiewe en nie-normatiewe 



71 

lewensgebeure en veranderinge aan wat die adolessent ervaar sy gesin die afgelope twaalf 

maande moes deurgaan (McCubbin & Patterson, 1991: 101).) Adolessente is versoek om 

die A-File vraelys te voltooi deur te beskryf wat hulle gedoen het om hul probleme te 

hanteer en om hul ongemak te hanteer met betrekking tot: 

(a) die moeilikste stressor wat hulle nog ooit ervaar het; 

(b) die moeilikste stressor wat nog ooit in hul gesin ervaar is; 

( c) moeilikste lewensveranderinge in die algemeen. 

Deur hierdie response te gebruik is 95 items ge1dentifiseer wat in 7 patrone gegroepeer is 

naamlik: 

1. Ontwikkeling en instandhouding van 'n gevoel van bekwaamheid en selfvertroue; 

2. Belegging in gesinsverhoudings en om in die gesinslewenstyl in te pas; 

3. Bel egging in buite- gesinsverhoudings en soeke na sosiale ondersteuning; 

4. Ontwikkeling van 'n positiewe persepsie met betrekking tot lewensituasies; 

5. Ontlading van spanning deur vermydingsgedrag; 

6. Ontlading van spanning deur die gebruik van afbanklikvormende-middels en/of die 

uiting van woede gevoelens; 

7. Vermyding van konfrontasie en onttrekking. 

Drie verskillende steekproewe is daama gebruik in die konstruksie, ontwikkeling en 

geldigheidstoetsing van die A-Cope vraelys. 

Die tweede steekproef se response (467 adolessente) op die 95 items is gebruik om die 

geldigheid van die 95 items te toets. Deur die gebruikmaking van die kriteria "nooit 

gebruik" en "items waar daar min variansie tussen die response is", is 27 van die 95 items 

gelllumineer. 'n Faktor analise is op die 68 items wat oorgebly het gedoen deur middel van 

die PSS hoofkomponente, varimax rotasie metode. Die finale 54 items wat in die A-Cope 

vraelys opgeneem is, is gei:dentifiseer nadat 'n intensiewe proses van herhalende faktor 

analises gedoen is (Patterson & McCubbin, 1991: 239). 
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4.5.3 KONSEPTUELE ORGANISERING VAN DIE A-COPE VRAEL YS 

Die A-Cope vraelys bestaan uit 54 vrae wat elkeen 'n tipe adaptasiegedrag verteenwoordig. 

Respondente moet elke vraag beantwoord deur aan te dui hoe gereeld hulle die tipe gedrag 

sou openbaar indien hulle in 'n moeilike of stresvolle situasie verkeer. Die keuse is tussen 

nooit, byna nooit, soms, dikwels en meeste van die tyd. 

Elk van die 54 adaptasiegedragstipes resorteer onder 'n bepaalde adaptasiegedragspatroon. 

Daar is twaalf adaptasiegedragspatrone, naamlik: 

1. Ventilering van gevoelens; 

2. Soeke na altematiewe; 

3. Ontwikkeling van optimisme en selfbetroubaarheid; 

4. Ontwikkeling van sosiale ond1~rsteuningsnetwerke; 

5. Los gesinsprobleme op; 

6. Vermyding van probleme; 

7. Soeke na geestelike ondersteuning; 

8. Belegging in hegte vriendskappe; 

9. Soeke na professionele ondersteuning; 

10. Betrokkenheid by veeleisende aktiwiteite; 

11. Om humoristies te wees; 

12. Ontspanning. 

Bogenoemde adaptasiegedragspatrone tesame met die adaptasiegedragstipe wat onder elke 

adaptasiegedragspatroon resorteer, word vervolgens bespreek. 

4.5.3.1 Adaptasiegedragspatroon: Ventilering van gevoelens 

Ventilering van gevoelens - sluit ses tipes adaptasiegedrag in wat gefokus is op die 

uitdrukking van adolessente se frustrasies en spanninge, naamlik: 



* 
* 
* 
* 
* 
* 

4.5.3.2 
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Om kwaad te word en op mense te gil; 

Om ander mense te blameer vir dinge wat skeefloop; 

Om mense lelike dinge toe te snou of om sarkasties te wees; 

Om te vloek; 

Om by vriende te kla; 

Om by familie te kla. 

Adaptasiegedragspatroon: Soeke na alternatiewe 

Soeke na alternatiewe sluit agt tipes adaptasiegedrag in wat gefokus is op adolessente se 

pogings om besig te bly en om betrokke te raak by relatiewe besadigde aktiwiteite. Dit 

dien as manier om te vlug van, of om te vergeet van die bronne van spanning en stres. Die 

agt gedragstipes is: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

4.5.3.3 

Slaap; 

Fliek; 

Inkopies doen, dinge koop waarvan jy hou; 

Lees; 

Aan 'n stokperdjie werk (naaldwerk, bou modelle); 

TV kyk; 

Medikasie gebruik soos deur 'n dokter voorgeskryf; 

Video speletjies, snoeker en "pinball" speel. 

Adaptasiegedragspatroon: Ontwikkeling van optimisme en 

selfbetroubaarheid 

Ontwikkeling van optimism~ en selfbetroubaarheid sluit ses tipes adaptasiegedrag in. Dit 

is gedrag waar die adolessent 'n direkte poging aanwend om meer georganiseerd te word, 

om in beheer van die situasie te wees, en om positief te dink oor wat met horn gebeur, 

naamlik: 



* 
* 
* 
* 
* 
* 

4.5.3.4 
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Om op jou eie te probeer uitwerk hoe om jou probleme of spanninge te hanteer; 

Om jou lewe en wat jy moet doen te organiseer 

Om aan goeie dinge in die lewe te probeer dink 

Om jou eie besluite te probeer neem 

Om die goeie dinge in 'n moeilike situasie raak te probeer sien 

Om 'n werk te kry of nog harder te werk. 

Adaptasiegedragspatroon: Ontwikkeling van sosiale ondersteuningsnetwerke 

Ontwikkeling van sosiale ondersteuning sluit ses tipes adaptasiegedrag in. Dit is gedrag 

wat daarop gefokus is om emosioneel in kontak te bly met ander mense deur wedersydse 

probleemoplossing en die uitdrukking van affeksie, naamlik: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

4.5.3.5 

Om antler mense te probeer help om hul probleme op te los; 

Om met 'n vriend te praat oor hoe jy voel; 

Huil; 

Probeer vriendskappe instandhou of nuwe vriende maak; 

Om aangename (mooi) dinge vir antler mense te se; 

Om verskoning te vra vir antler mense. 

Adaptasiegedragspatroon: Los gesinsprobleme op 

Oplossing van gesinsprobleme sluit ses tipes adaptasiegedrag in. Dit sluit gedrag in wat 

gefokus is op openlike kommunikasie tussen die gesinslede, om dinge saam met mekaar te 

doen en om gesinsreels na te volg ten einde konflik te minimaliseer, naamlik: 

* 
* 
* 
* 

Om met jou pate praat oor wat jou pla; 

Om met jou ma te praat oor wat jou pla; 

Om dinge saam met jou gesin te doen; 

Om met 'n broer/suster te praat oor hoe jy voel; 



* 
* 

4.5.3.6 
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Om met ouers te probeer redeneer en dinge uit te praat; kompromiee aan te gaan; 

Om akkoord met ouers se versoeke en reels te gaan. 

Adaptasiegedragspatroon: Vermyding van probleme 

Vermyding van probleme sluit vyf tipes adaptasiegedrag in wat die gebruik van 

afhanklikheidsvormende middele insluit, naamlik: 

* 
* 
* 
* 
* 

4.5.3.7 

Om medikasie te gebruik ( dwelmmiddels) (nie deur 'n dokter voorgeskryf nie ); 

Drink bier, wyn en drank; 

Rook; 

Om soveel as moontlik van die huis af weg te bly; 

Om jouself wys te maak dat die probleem nie so belangrik is nie. 

Adaptasiegedragspatroon: Soeke na geestelike ondersteuning 

Soeke na geestelike ondersteuning sluit drie items in wat gefokus is op gedrag met 

betrekking tot die geestelike, naamlik: 

* 
* 
* 

4.5.3.8 

Woon 'n erediens by; 

Bid; 

Om met predikant, priester, rabbi te praat. 

Adaptasiegedragspatroon: Belegging in hegte vriendskappe 

Belegging in hegte vriendskappe sluit twee tipes gedrag in wat gefokus is op die adolessent 

se soeke na nabyheid en begrip van sy portuurgroep, naamlik: 

* 
* 

Om naby iemand te wees vir wie jy omgee; 

Om met seuns of meisies vriende te wees. 
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4.5.3.9 Adaptasiegedragspatroon: Soeke na professionele ondersteuning 

Soeke na professionele ondersteuning sluit twee tipes gedrag in wat daarop gefokus is om 

raad van 'n professionele raadgewer of onderwyser te verkry met betrekking tot moeilike 

probleme, naamlik: 

* Om professionele berading te kry; 

* Met 'n onderwyser of raadgewer by die skool te praat oor dit wat jou pla. 

4.5.3.10 Adaptasiegedragspatroon: Betrokke by veeleisende aktiwiteite 

Betrokkenheid by veeleisende aktiwiteite sluit vier tipes adaptasiegedrag in wat elk 'n 

uitdaging aan die adolessent stel om 'n doel te bereik, naamlik: 

* 
* 
* 

* 

Om veeleisende oefeninge te doen ( draf, ry fiets ); 

Om meer betrokke by skoolaktiwiteite te raak; 

Om jouself te probeer verbeter (kry liggaam in 'n beter toestand, presteer beter op 

skool); 

Om hard aan skoolwerk of skoolprojekte te werk. 

4.5.3.11 Adaptasiegedragspatroon: Om humoristies te wees 

Om humoristies te wees sluit twee tipes adaptasiegedrag in wat daarop gefokus is om die 

situasie ligtelik op te neem of om 'n grap daaroor te maak, naamlik: 

* Om 'n grap te maak en sin vir humor te behou; 

* Om snaaks te probeer wees en dinge ligtelik op te neem. 
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4.5.3.12 Adaptasiegedragspatroon: Ontspanning 

Ontspanning sluit vier tipes adaptasiegedrag in wat fokus op maniere om spanning te 

verlig, naamlik: 

* 
* 
* 
* 

4.6 

Om te dagdroom oor hoe jy dinge graag sou wou he; 

Om te luister na musiek - stereo, radio; 

Om kos te eet; 

Om rond te ry in 'n motor. 

WERKSWYSE 

'n Persoonlike afspraak is telefonies met elke respondent gereel in sy of haar betrokke 

omgewing, waartydens die doel van die vraelys verduidelik is, en hul deelname aan die 

navorsing gevra is. Daama is die vraelys by hulle gelaat vir vrywillige voltooiing en op 'n 

later stadium weer deur die navorser afgehaal. Een respondent het die vraelys aan die 

navorser gepos na voltooiing. 

Persoonlike kontak is 'n nuttige manier om beter begrip van die individu se houdings, 

siening en denkpatrone te verkry (Crow, 1965: 52). Die respons is ook beter as met 

posvraelyste. Onduidelikhede kan opgeklaar word, as die respondent nie 'n vraag verstaan 

nie (Rubin & Babbie, 1989: 314-323). 

Vraelyste is voltooi gedurende die tydperk Februarie 1993 - Maart 1995. 
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4.7 VERWERKING VAN GEGEWENS 

Data wat verkry is vanuit die A-Cope vraelys is ontleed in terme van die 12 

adaptasiepatrone en 54 gedragstipes, en is deur middel van 'n rekenaarprogram: LOTUS, 

verwerk. 

Die resultate verskyn in hoofstuk 5. 

4.8 SAMEVATTING 

In die voorafgaande hoofstuk is die seleksie van proefpersone en die konsepsuele 

organisering van die A-Cope vraelys bespreek, asook die werkswyse wat gevolg is in die 

verkryging van die vraelys en die daaropvolgende verwerking van die gegewens. 
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HOOFSTUKS 

EMPIRIESE BEVINDINGE 

5.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die navorsingsdata in verwerkte vorm weergegee. Die statistiese 

verwerking van die A-Cope vraelys is aan die hand van die A-Cope ontledingstabel 

gedoen, en die navorsingsresultate van adolessente wie se ouers in die buiteland is word in 

drie af de lings bespreek naamlik: 

* 
* 
* 

Adaptasiegedragspatrone van adolessente wie se ouers in die buiteland is 

Tipes adaptasiegedrag van adolessente wie se ouers in die buiteland is 

Adaptasiegedragspatrone en tipes adaptasiegedrag van adolessente wie se ouers in 

die buiteland is volgens die veranderlikes: geslag, woonplek, ouderdom en tydperk 

wat die ouers in die buiteland is. 

Die addisionele data wat deur middel van die literatuurstudie en die navorser se 

waarneming van, en in gesprekke met adolessente verkry is, is by die bogenoemde 

afdelings gei"ntegreer. 

5.2 ADAPTASIEGEDRAGSPATRONE VAN ADOLESSENTE WIESE OUERS 

IN DIE BUITELAND IS 

In figuur 3 word die adaptasiegedragspatrone van adolessente in volgorde van die 

adaptasiegedragspatroon wat die meeste voorkom tot <lit wat die minste voorkom aangedui. 

Dit word vervolgens gei"llustreer en daarna meer volledig bespreek: 
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ADAPTASIEGEDRAGSPA TRONE 

0 Vermyding van probleme Ontwi.kkel sosiale ondersteuningsnetwerke 

• Ontwikkel optimisme en selfbetroubaarheid Om humoristies te wees 

• Ventilering van gevoelens ~ Soeke na altematiewe 

Los gesinsprobleme op 

• Betrokke by veeleisende aktiwiteite 

• Belegging in hegte vriendskappe 

• Ontspanning 

II Soek geestelike ondersteuning 

II Soek profesionele ondersteuning 

Figuur 3: Rangordering van adolessente adaptasiegedrag in die RSA 

5.2.1 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: VERMYDING VANPROBLEME 

Volgens figuur 3, is die vermyding van probleme die adaptasiegedragspatroon wat die mees 

waarskynlikste is by adolessente wat in 'n moeilik of stresvolle situasie verkeer. Vermyding 

van probleme sluit vyftipes adaptasie gedrag in. Tabel 1 dui die verspreiding van die tipes 

adaptasiegedrag aan in die adaptasiegedragspatroon: vermyding van probleme. 



81 

Tabel 1: Adaptasiegedragspatroon: Vermyding van probleme 

FREKWENSIE 

ADAPTASIE- NOOIT FEITLIK SO,lt/S GERE ELD MEESTEVAN 

GEDRAGSTIPE NOOJT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

~broil< dwelms 0 0 0 0 1 7.14 0 0 13 92.8 
(nie deur dokter 
voorgeskryi) 

Drink bier, wyn en 1 7.14 1 7.14 1 7.14 0 0 11 78.5 
sterkdrank 

Rook 1 7.14 1 7.14 0 0 0 0 12 85.7 

Bly soveel moontlil< 1 7.14 1 7.14 2 14.2 3 21.4 7 50 
van die huis af weg 

Maak self wys dat 3 21.4 6 42.8 3 21.4 2 14.2 0 0 
die probleem nie 
belangril< is nie 

N = aantal response 

In 'n poging om te adapteer in 'n moeilike of stresvolle situasie het die meeste (92,8%) van 

die veertien respondente aangedui dat hulle meeste van die tyd dwelms gebruik. 

Vyf en tagtig komma sewe persent van die respondente het aangedui dat hulle meeste van 

die tyd rook in 'n poging om 'n stresvolle situasie te hanteer. Agt en sewentig komma vyf 

persent respondente het aangedui dat hulle meeste van die tyd, bier en wyn en sterk drank 

gebruik. 

Dit moet beklemtoon word dat wanneer daar na die vyf (5) tipes adaptasiegedrag gekyk 

word wat onder hierdie gedragspatroon resorteer, vier (4) van die gedragstipes 

vermydingsgedrag is, naamlik: 



82 

gebruik dwelms (nie deur dokter voorgeskryf) 

drink bier, wyn en sterk drank 

rook 

bly soveel as moontlik van die huis afweg. 

Hierdie vermydingsgedrag moet egter in noue samehang met die ander gedragstipe 

naamlik wysmaking dat die probleem nie so belangrik is nie, gesien word. Dit blyk 

verder dat daar in hierdie spesifieke adaptasiegedragspatroon waarskynlikhede 

aangedui word en nie noodwendig gedrag wat reeds gebeur nie. In die statistiese 

verwerking word die routelling van hierdie vyf tipes vermydingsgedrag omgeruil en 

weerspieel dit nie die gedrag wat werklik plaasvind nie, maar die gedrag wat waarskynlik 

sal plaasvind (miskien later in die adolessent se leeftyd). In teenstelling met die ander 

gedragspatrone se gedragstipes blyk dit noodsaaklik te wees om bier eerder te fokus 

op die gedragspatroon as geheel as om te fokus op die gedragstipe. 

Die hipotese wat dus uit Tabel 1 gemaak kan word is dat adolessente 'n hoe geneigdheid sal 

he om hul probeme te vermy en die waarskynlikheid bestaan dat hulle van dwelms gebruik 

sou kon maak (In die VSA is dwelmgebruik tipiese vermydingsgedrag). Hulle sou ook hul 

probleme op antler maniere kon vermy, maar daar word nie voorsiening in die vraelys 

gemaak vir die adolessent om kommentaar te lewer op sy antwoorde nie. 

Vanuit die navorser se persoonlike kontak met die respondente het dit geblyk dat hulle nie 

werklik hul probleme vermy deur die gebruik van afhanklikheidsvormende middels nie. 

Daar was van hulle wat gerook het, maar met die toestemming en medewete van hul ouers. 

Drankgebruik is nie 'n algemene verskynsel by die respondente nie, maar indien dit wel 

gebeur, is dit met hul ouers se medewete en goedkeuring. 

Vyftig persent van die respondente het aangedui dat hulle meeste van die tyd soveel as 

moontlik van die huis af wegbly. Ouers en adolessente is reeds van mekaar geskei en 

daarom is dit moeilik om te bepaal wat die respondente met die antwoord bedoel. Die 
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waarskynlikheid bestaan dat adolessente nie vakansies wil huis-toe gaan nie, of, dat 

wanneer hulle wel vakansies by die huis is, hulle nie by die huis wil bly nie. Die vrae in die 

vraelys is egter te vaag om hierdie hipoteses te toets. 

Twee en veertig komma agt persent van die respondente bet aangedui dat hulle feitlik nooit 

hulself wysmaak dat die probleem nie belangrik is nie. 

Die navorser se ervaring is dat adolessente in die Republiek van Suid-Afrika nie deur 

middel van hierdie spesifieke tipes gedrag adapteer nie maar eerder deur middel van 

vermyding van probleme, deurdat hulle nie wil erken dat hulle probleme het of oor hul 

probleme wil praat nie. Die hipotese bestaan ook dat hierdie subafdeling nie geldig is vir 

die Suid-Afrikaanse kultuur nie, of dalk net nie vir die spesifieke groep adolessente nie 

vanwee 'n verskil in waardes tussen die Amerikaners en die Suid-Afrikaners. 

5.2.2 ADAPTASIEGEDRAGPATROON: ONTWIKKELING VAN OPTIMISl\IB EN 

SELFBETROUBAARHEID 

Volgens figuur 3, is die ontwikkeling van optimisme en selfbetroubaarheid die 

adaptasiegedragspatroon wat die tweede meeste gebruik word deur adolessente wat in 'n 

moeilike of stresvolle situasie verkeer. In die adaptasiegedragpatroon: ontwikkeling van 

optimisme en selfbetroubaarheid, is daar ses tipes adaptasiegedrag. Tabet 2 dui die 

verspreiding van die tipes adaptasiegedrag aan in die adaptasiegedragspatroon: 

ontwikkeling van optimisme en selfbetroubaarheid. 
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Tabet 2: Adaptasiegedragspatroon: Ontwikkeling yan optimisme en 

selfbetoubaarheid 

FREKWENSIE 

ADAPI'ASIE- NOOIT FEITLIK SOJ/S GERE ELD lv/EESTE VAN' 

GEDRAGSTIPE 
NOOIT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

Pro beer 0 0 1 7.14 1 7.14 2 14.2 10 71.4 
selfstandig 
uitwerk hoe om 
probleme of 
spanningte 
hanteer 

Organiseer jou 0 0 1 7.14 5 35.7 6 42.8 2 14.2 
lewe en wat jy 
moet doen 

Dink aan goeie 0 0 3 21.4 2 14.2 4 28.5 4 28.5 
dinge in die 
lewe 

Neem eie 0 0 0 0 1 7.14 8 57.l 5 35.7 
besluite 

Probeer goeie 0 0 6 42.8 2 14.2 5 35.7 1 7.14 
dinge in 
moeilike situasie 
raaksien 

Kry 'n werk of 3 21.4 4 28.5 3 21.4 3 21.4 1 7.14 
werknog 
harder 

N = aantal response 

GEEN 
RES PONS 

N % 

1 7.14 

In 'n poging om te adapteer in 'n moeilike of stresvolle situasie het meeste (71,4%) van die 

veertien (14) respondente aangedui <lat hulle meeste van die tyd probeer om op hul eie uit 

te werk hoe om probleme en spanninge te hanteer, terwyl 57, 1 % respondente het aangedui 

<lat hulle gereeld probeer om hul eie besluite te neem. Vanuit die navorser se ervaring 
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poog die respondente meestal self om hul probleme op te los. Aangesien hul ouers nie 

daagliks beskikbaar is nie, en hulle alleen is, vind hulle altematiewe wee om self hul 

probleme op te los. Omdat baie van hierdie adolessente self gekies het om in die Republiek 

van Suid- Afrika agter te bly vanwee verskeie redes, kan die persepsie by hulle bestaan dat 

hulle die bed opgemaak het en dus daarop moet slaap. 

Dit is fisies ook nie vir hierdie adolessente moontlik om hul ouers oor elke probleem of 

konflik te kontak nie vanwee die afstand, tydsverkil en toeganklikheid tot telefone vir 

adolessente in koshuise. Hulle is dus dikwels verplig om op hul eie reg te kom en word dit 

ook in tabel 2 bevestig. In die opvolgende tabelle word dit ook bevestig dat die 

respondente meestal probeer om op hul eie reg te kom en sal hulle selde 'n familielid, 

vriend of kundige nader wanneer hulle in 'n stresvolle situasie verkeer. 

Twee en veertig komma agt persent respondente het aangedui dat hulle gereeld hul lewe en 

wat hulle moet doen organiseer, ten tye van 'n moeilike of stresvolle situasie terwyl 35, 7% 

aangedui het dat hulle gereeld probeer om die goeie in 'n situasie te sien. 

5.2.3 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: VENTILERING VAN GEVOELENS 

Volgens figuur 3 is die ventilering van gevoelens die adaptasiegedragspatroon wat die 

derde meeste gebruik word deur die respondente wat in 'n stresvolle of moeilike situasie 

verkeer. Die adaptasiegedragspatroon: ventilering van gevoelens bestaan uit ses 

gedragstipes. Tabet 3 dui die verspreiding van die tipes adaptasiegedrag aan in die 

adaptasiegedragspatroon: ventilering van gevoelens. 
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Tabel 3: Adaptasiegedragspatroon: Ventilering van geyoelens 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 
ADAPTASIE-

GEDRAGSTIPE NOOIT FEITLIK SOMS GEREELD MEESTEVAN 
NOOIT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

Word kwaad en gil 0 0 1 7.14 6 42.8 7 50 0 0 
op mense 

Blameer ander vir 0 0 0 0 4 28.5 6 42.8 4 28.5 
wat verkeerd loop 

Se lelike en 0 0 1 7.14 4 28.5 4 28.5 5 35.7 
sarkastiese dinge 
vir mense 

Vloek 4 28.5 4 28.5 2 14.2 1 7.14 3 21.4 

Ontlaai deur by 3 21.4 3 21.4 5 35.7 2 14.2 1 7.14 
vriende te kla 

Ontlaai deur by 4 28.5 2 14.2 0 0 8 57.l 0 0 
familie te kla 

N = aantal response 

Vanuit die bostaande tabel is dit duidelik dat meer as die helfde (57,1%) van die 

respondente gereeld ontlaai deur by familie te kla, terwyl slegs 14,2% en 7,14% aandui dat 

hulle respektiewelik gereeld en meeste van die tyd ontlaai deur by vriende te kla. Dit blyk 

dus dat die respondente hulle eerder tot familielede sal wend as tot vriende. 

Dit kom voor asof die persepsie by die meeste van hierdie respondente bestaan dat die 

ventilering van hul gevoelens by vriende as 'n swakheid beskou sal word en dit die indruk 

sal skep dat hulle nie kan adapteer nie. Die feit dat slegs 57,4% van die respondente by 

familie ontlaai kan wees omdat hulle moontlik eerder met hul ouers hierdie gevoelens sou 
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wou bespreek. Dit kan ook wees omdat hierdie respondente dikwels reeds vir 'n tydperk in 

die buiteland was,en daama na die Republiek teruggekeer het, en hulle moontlik vreemd is 

vir vriende en familie en bestaan daar nie so 'n hegte band en vertrouensverhouding tussen 

hulle nie. 

Vyftig persent van die respondente het aangedui dat hulle gereeld kwaad word en op mense 

gil terwyl 42;8% respondente ander mense gereeld blameer vir wat verkeerd loop. 

Waarskynlik is dit daaraan toe te skryf dat die respondente se ouers nie naby is om hul 

daaglikse probleme mee te bespreek nie, en is hulle gefrustreerd en soek antler sondebokke. 

Hierdie gedrag kan hul heelwat negatiewe kritiek op die hals haal wat hul stresvlak verder 

kan verhoog en hul adaptasie verder bemoeilik. 

Vyf en dertig komma sewe persent van die respondente se meeste van die tyd sarkasties en 

lelike dinge vir mense. Hierdie gedrag hang nou daarmee saam om op mense te gil. 

Agt en twintig komma vyf persent respondente het respektiewelik aangedui dat hulle nooit 

of feitlik nooit vloek nie, alhoewel daar 21,4% was wat gese het dat hulle meeste van die 

tyd vloek wanneer hulle in 'n stresvolle situasie verkeer. 

Globaal gesien blyk dit dat die respondente waarskynlik met familielede sal gaan praat 

wanneer hulle in 'n stresvolle situasie is, en indien dit nie moontlik is nie sal hulle kwaad 

word, ander blameer vir wat verkeerd loop en sarkasties wees. Hulle sal minder 

waarskynlik met vriende gaan praat oor wat hulle pla. Hierdie tipe 

adaptasiegedragspatroon is gerig op die vermyding van probleme, net soos wat die 

gedragspatrone vermyding van probleme, ontspanning en soeke na altematiewe ook 

vermyding in gedagte het (Patterson & McCubbin, 1991: 246-247). 

5.2.4 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: LOS GESINSPROBLEME OP 

Volgens figuur 3, is die oplossing van gesinsprobleme die adaptasiegedragspatroon wat die 
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vierde meeste deur adolessente gebruik word wat in 'n stresvolle of moeilike situasie 

verkeer. Daar is ses moontlike tipes adaptasiegedrag met betrekking tot die oplos van 

gesinsprobleme. Tabel 4 dui die verspreiding van die tipes adaptasiegedrag aan in die 

adaptasiegedragspatroon: los gesinsprobleme op. 

Tabel 4: Adaptasiegedragspatroon: Los gesinsprobleme op 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 

ADAPTASIE- NOOfl' FEITLIK SOMS GERE ELD MEESTEVAN GEEN 
GEDRAGSTIPE NOOIT DIETYD RES PONS 

N % N % N % N % N % N % 

Praat met pa 1 7.14 6 42.8 4 28.5 1 7.14 2 14.2 0 0 

oorwatjou 
pla 

Praatmet 2 14.2 1 7.14 3 21.4 3 21.4 5 35.5 0 0 

ma oorwat 
jou pla 

Doen dinge 2 14.2 3 21.4 2 14.2 6 42.8 0 0 1 7.14 

saammet 
gesin 

Praatmet 2 14.2 2 14.2 2 14.2 4 28.5 3 21.4 1 7.14 

broer/suster 
oorhoejy 
voe I 

Redeneer 0 0 2 14.2 1 7.14 6 42.8 3 21.4 2 14.2 

met ouers 
gaan 
kompromiee 
aan 

Gaan 1 7.14 2 14.2 2 14.2 3 21.4 4 28.5 2 14.2 

akkoordmet 
ouers se 
versoeke en 
reels 

N = aantal response 
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Die vrae wat in hierdie afdeling voorkom is dikwels nie deur die adolessente voltooi nie ('n 

totaal van 6 vrae is nie beantwoord in die spesifieke kategorie), omdat dit nie op hulle van 

toepassing is nie. Die gemiddelde telling is bepaal deur die totaal slegs deur die werklike 

aantal respondente te deel. 

Vyf en dertig komma vyf persent van die respondente het aangedui dat hulle meeste van 

die tyd met hul ma praat oor dinge wat hul pla terwyl 14,2% aangedui het dat hulle gereeld 

met hul pa praat. 

Dit blyk dus dat respondente verkies om met hulle ma's eerder as met hulle pa's te praat. 

Twee en veertig komma agt persent het aangedui dat hulle feitlik nooit met hulle pa praat 

nie en 7,14% feitlik nooit met hulle ma nie. 

Aangesien die respondente wat hierdie vraelyste voltooi het nie by hul ouers woon nie, is 

dit belangrik om in gedagte te hou dat hul kontak met hul ouers beperk is tot 

telefoonoproepe, briewe en besoeke tydens skoolvakansies (gewoonlik nie meer as 2 

vakansies per jaar nie ). 

Die meeste respondente wie se ouers in die buiteland is praat nie daagliks met hul ouers 

nie, omdat dit fisies onmoontlik is. Wanneer hulle met hul ouers oor die telefoon praat is 

die tydsduur van oproepe beperk vanwee die hoe koste. Die lyne "eggo" dikwels oor 

langafstande en dit bemoeilik 'n sinvolle gesprek. Daar is soveel om oor te praat en 

adolessente wil nie hul ouers ontstel deur oor probleme te praat nie. 

In die geval van briefwisseling, neem dit baie lank voordat briewe wedersyds ontvang 

word. Dit kan daartoe meewerk dat die probleem reeds opgelos is teen die tyd dit die ouers 

daarvan gehoor het of reeds sulke ekstreme afmetings aangeneem het dat dit in 'n 

krisissituasie ontaard. 

Wanneer respondente vir 'n skoolvakansie huis-toe gaan, het hulle hul ouers gewoonlik vir 
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'n minimum tydperk van 3 maande nie gesien nie. Gesien in die lig van adolessente 

ontwikkeling is 3 maande 'n redelike lang tydperk. Ouers en kinders vervreem van mekaar 

in verskeie opsigte. Ouers is gewoonlik nie bekend met die adolessent in die Republiek 

van Suid-Afrika se leefwereld nie. Hulle weet nie hoe die adolessent se daaglikse roetine 

daar uitsien nie en hulle ken nie die spreektaal en gesegdes van die adolessent nie. Hulle 

ken nie of weet nie van al die persone of insidente waarvan die adolessent praat nie. Dit 

dra daartoe by dat daar eers 'n verduideliking aan die ouers moet plaasvind, voordat begrip 

enigsins ter sprake is. 

Ouers het nie noodwendig verlof wanneer hul kinders met vakansie in die buiteland is nie. 

Die daaglikse werks-en-sosiale verpligtinge van die ouers moet steeds nagekom word. 

Ouers is dus nie altyd voltyds beskikbaar vir die adolessent nie en kan nie altyd dinge saam 

met sy kind doen wanneer hulle vir die skoolvakansie by hul ouers is nie. 

Dit kan dus gebeur dat die adolessent en die ouers gedurende vakansies min tyd kry om 

met mekaar te praat. As die ouers beskikbaar is neem dit soveel tyd om mekaar te leer ken, 

dat daar ook min tyd is vir werklike sinvolle gesprekvoering. 

Agt en twintig komma vyf persent van die respondente het aangedui dat hulle meeste van 

die tyd akkoord gaan met ouers se versoeke en reels. 

Adolessente wat in die Republiek van Suid-Afrika woon se ouers belas hulle gewoonlik nie 

met vreeslike reels nie. Wanneer die adolessent in die koshuis is word daar van horn 

verwag om die koshuisreels na te kom. Wanneer die adolessent by voogde woon verwag 

ouers gewoonlik dat die adolessent horn sal hou by die reels soos deur die voogde neergele. 

Dit wat die ouers vir hulle adolessent geleer het in die jare wat hy in die huis was, is 

gewoonlik deur die adolessent gei'ntemaliseer en gebruik hy sy eie diskresie om te bepaal 

wat reg of verkeerd is. 

Beamptes wat in die buiteland is, veral die diplomate hou daarvan om met hul kinders te 
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redeneer, ten einde hulle te leer om hul standpunt te stel. Dit kom voor asof die 

neerlegging van reels dikwels baie vloeibaar is en dat die adolessent met enige behoefte of 

verskil na sy ouers kan kom en daaroor kan redeneer of onderhandel. Die indruk word 

dikwels gekry dat die kommunikasie te oop is en dat dit die adolessent in 'n vakuum laat 

om te onderskei wat reg en verkeerd is. 

Omdat die respondente ook aan die lewe van geografiese mobiliteit gewoond is en 

blootgestel word aan soveel uiteenlopende kulture, kan dit vir hulle baie verwarrend wees 

om te bepaal waar hulle hoort, of wil behoort, en wat regtig reg en verkeerd is, vanwee 

norme wat verskil in die verskillende werelddele. 'n Dilemma ontstaan dikwels wanneer 

ouers van die buiteland af terugkeer en vir die adolessent weer wil voorskryf of beheer. 

Twee en veertig komma agt persent van die respondente het aangedui dat hulle 

respektiewelik gereeld dinge saam met hul gesin doen en met hul ouers redeneer en 

kompromiee aangaan. 

Dit is onduidelik waarom adolessente wat nie by hul ouers woon nie sou se dat hulle 

gereeld dinge saam met hul gesin doen. Daar word van die veronderstelling uitgegaan dat 

wanneer hulle wel by hul gesin is tydens vakansietye, hulle dinge saam met hul gesin doen. 

Agt en twingtig komma vyf persent van die respondente het aangedui dat hulle gereeld met 

'n broer of suster praat oor hoe hulle voel. 

Wanneer ouer broers of susters ook in die Republiek van Suid Afrika agterbly is daar 

. dikwels 'n baie hegte verhouding tussen hulle en die adolessent. Hierdie ouer broer/suster 

neem maklik die plek van die ouers in. Dit kom voor asof ouers dan ook dikwels die ouer 

broer of suster sal raadpleeg wanneer hulle vermoed dat daar 'n probleem is. Die navorser 

het in die praktyk waargeneem dat ouer broers of susters dikwels voorspraak by die ouers 

doen vir die adolessent, wanneer dit voorkom asof daar nie 'n goeie verstandhouding tussen 

die adolessent en die ouers is nie. 
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Omdat ouer broers of susters gewoonlik ook alleen in die Republiek van Suid-Afrika 

agtergebly het terwyl hul ouers in die buiteland was, verstaan hulle die adolessent se 

gevoelens baie goed en is hulle dikwels die adolessent se vertroueling. Dit is gevind dat 

hierdie ouer broers of susters ook baie beskermend optree jeens die jonger adolessent. 

Andersyds, raak broers en susters wat van mekaar geskei is vanwee ouers se buitelandse 

verpligtinge vir mekaar vreemdelinge. Adolessente wat in die Republiek van Suid Afrika 

agterbly wie se ouers of gesin probleme ervaar soos byvoorbeeld huweliksprobleme, 

verwerking van die dood van 'n kind, is dikwels baie bekommerd oor hul ouers. Dit 

bei'nvloed meestal die adolessent se dryfkrag en adaptasie in die Republiek van Suid

Afrika, alhoewel dit nie spesifiek nagevors nie. 

Die afleiding kan gemaak word dat, alhoewel die adolessent fisies van sy gesin geskei is, 

hy steeds baie betrokke by sy gesin is. 

5.2.5 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: BETROKKENHEID BY VEELEISENDE 

AKTIWITEITE 

Volgens figuur 3, is die betrokkenheid by veeleisende aktiwiteite die adaptasiegedrags

patroon wat vyfde meeste deur adolessente gebruik word wat in 'n stresvolle of moeilike 

situasie verkeer. Die adaptasiegedragspatroon sluit vier tipes adaptasiegedrag in. Tabel 5 

dui die verspreiding van die vier tipes gedrag aan. 

Van die veertien (14) respondente het die meeste (57,1%) aangedui dat hulle gereeld 

probeer om hulself liggaamlik te verbeter, terwyl 42,8% aangedui het dat hulle meeste van 

die tyd veeleisende oefeninge doen. 
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Tabel 5: Adaptasiegedragspatroon: Betrokkenheid by veeleisende aktiwiteite 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 

ADAPI'ASJE- NOOIT FEITLIK S01HS GERE ELD MEESTEVAN 

GEDRAGSTIPE NOOIT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

Doen veeleisende 1 7.14 1 7.14 5 35.7 1 7.14 6 42.8 
oefeninge 

Raak betrokke by 4 28.5 3 21.4 4 28.5 2 14.2 1 7.14 
skoolaktiwiteite 

Probeer jouself 1 7.14 1 7.14 4 28.5 8 57.1 0 0 
liggaamlik verbeter 

Werk bard aan 0 0 3 21.4 4 28.5 7 50 0 0 
skool- projekte 

N = aantal response 

Dit blyk dus dat die fisiese voorkoms vir hierdie respondente van groot belang is en dat 

oefeninge terselfdertyd <lien as 'n wyse van streshantering. Hierdie afleiding stem ooreen 

met die afleiding wat deur Patterson & McCubbin (1991: 247) gemaak word dat 

veeleisende oefeninge help om stres te hanteer. 

Dit sal later by soeke na professionele ondersteuning blyk dat dit vir die navorser betreklik 

moeilik was om die respondente by koshuise in die hande te kry om met hulle 'n afspraak te 

maak. Dit bevestig waarskynlik hul betrokkenheid by skool en sport aktiwiteite. Of hulle 

meer betrokke is as antler adolessente is nie duidelik nie, maar die moontlikheid bestaan dat 

in die geval van koshuise, dit 'n manier is om die koshuisopset vry te spring en derhalwe 

hul stres te hanteer. Uit tabel 5 kan die afleiding weereens gemaak word dat die 

respondente nie persoonlike ondersteuning sal gaan soek nie, maar eerder probleme sal 

vermy, op hulself sal staatmaak, gevoelens sal ventileer en op hul gesinne sal fokus. 
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Vyftig persent het aangedui dat hulle gereeld hard werk aan skoolprojekte. Dit is moontlik 

dat hulle waarskynlik dan ook meer erkenning van die onderwysers ontvang wat vir hulle 

baie betekenisvol is, veral in die afwesigheid van hul ouers. 

5.2.6 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: BELEGGING IN HEGTE 

VRIENDSKAPPE 

Volgens figuur 3, is die belegging in hegte vriendskappe die adaptasie-gedragspatroon wat 

die sesde meeste gebruik word deur adolessente wat in 'n moeilike of stresvolle situasie 

verkeer. Daar is twee tipes gedrag in die adaptasiegedragspatroon. Tabel 6 dui die 

verspreiding van die twee tipes gedrag aan. 

Tabel 6: Adaptasiegedragspatroon: Belegging in hegte vriendskappe 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 

ADAPTASIE- NOOJT FEITLIK SOMS GERE ELD MEESTEVAN 

GEDRAGSTIPE NOOIT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

Om naby iemand 2 14.2 2 14.2 4 28.5 3 21.4 3 21.3 
te wees vir wie jy 
om gee 

Vriende wees met 3 21.4 2 14.2 3 21.4 3 21.4 3 21.4 
seuns of meisies 

N = aantal response 

Van die veertien (14) respondente het die meeste (28,5%) aangedui dat hulle soms naby 

iemand wil wees vir wie hulle omgee terwyl 14,2% feitlik nooit, 21,4% gereeld en 21,4% 

meeste van die tyd naby iemand wil wees vir wie hulle omgee. 

Hierdie adolessente het waarskynlik vanwee hul ouers se geografiese mobiliteit geleer om 

nie te veel te bele in 'n vriendskap nie, aangesien die vriendskap gewoonlik beeindig word 
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na drie tot vier jaar wanneer die ouers van die buiteland af terugkeer of na die buiteland 

vertrek. 

Die respondente maak minder op vriende staat as op hulself of familie (Sien Tabet 1 en 

Tabet 3). Andersins het hulle kennisse met wie hulle gemaklik kan gesels, maar wat nie 

noodwendig emosionele ondersteuning bied nie. Deurdat hulle nie met vriende praat nie, is 

hul oplossing beperk en so ook hul sosiale ondersteuningsnetwerk, wat baie stresvol kan 

wees (Patterson & McCubbin, 1991: 247). 

Vanwee die navorser se betrokkenheid by adotessente oor 'n tydperk van vyf jaar kan die 

hipotese gemaak word dat adolessente dikwels na een jaar se verblyf in die Republiek van 

Suid-Afrika 'n hegte vriendskap met iemand van die teenoorgestelde geslag aanknoop. 

Verskeie afleidings kan gemaak word waaronder een sou wees dat dit die lewensfase is 

waarin belangstelling in die teenoorgestelde geslag normaal ontwikkel, of dit kan wees 

omdat die adolessent weet dat hy nie weer saam met sy ouers buiteland-toe sat gaan nie en 

die einde van geografiese mobiliteit vir horn aangebreek het, en kan waag om by hegte 

vriendskappe betrokke te raak. Daar kan egter nie gese word hoe langtermyn of 

oppervlakkig hierdie verhoudings met die teenoorgestetde gestag is nie en of dit 

ooreenstem met die profiet van adotessente wat by hul ouers woon nie. Die navorser het 

nie hierdie argument ondersoek nie. 

Gewoonlik knoop die gemiddelde adotessent hegte vriendskappe aan en bespreek dikwels 

die konflik wat hulle met hul ouers ervaar met 'n vriend of vriendin. Die afleiding word 

vanuit gesprekke met respondente wat van hut ouers geskei is gemaak, dat hulle gewoonlik 

min konflik met hul ouers ervaar. Dit kan waarskynlik daaraan toegeskryf word dat hierdie 

ouers en adolessente nie daagliks met mekaar in kontak is nie en die gronde vir konflik dus 

beperk is of dat die wedersydse verlange te veel is om nog van mekaar te verskil ook. 

Waarskynlik is die respondente se positiewe houdingjeens hul ouers ook vir hut vriende 

vreemd en kan adotessente wat van hul ouers geskei is waarskyntik nie hul vriende se 

frustrasies ten opsigte van hill ouers begryp nie. Ouers wat in die buiteland is wie se 
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kinders in die Republiek is het ook min direkte beheer oor hul adolessente veral met 

betrekking tot reels en voorskrifte van optrede. Die adolessente het dus waarskynlik meer 

"vryhede" as die gemiddelde adolessent, sodat portuurgroepondersteuning waarskynlik in 

die opsig minder essensieel is. 

Dit is moontlik dat adolessente wie se ouers in die buiteland is, veral portuurgroep

ondersteuning nodig het omdat hulle sonder hul ouers moet adapteer. Omdat die adolessent 

in hierdie lewensfase juis besig is met die onafbanklikheidswording ontwikkelingstaak, 

bestaan die moontlikheid dat die mededeling van hul gevoelens van verlange na hul ouers 

met vriende in hierdie lewensfase teenstrydig en ontoepaslik sou wees, wat dit nog verder 

bemoeilik om in 'n hegte vriendskap te bele. 

5.2.7 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: ONTWIKKELING VAN SOSIALE 

ONDERSTEUNINGSNETWERKE 

Volgens figuur 3, is die ontwikkeling van sosiale ondersteuningsnetwerke die 

adaptasiegedragspatroon wat die sewende meeste gebruik word deur adolessente wat in 'n 

moeilike of stresvolle situasie verkeer. Die ontwikkeling van optimisme en 

selfbetroubaarheid sluit ses tipes adaptasiegedrag in. Tabel 7 dui die verspreiding van die 

tipes adaptasiegedrag aan in die adaptasiegedragspatroon: ontwikkeling van sosiale 

ondersteuningsnetwerk. 
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Tabel 7: Adaptasiegedragspatroon: Ontwikkeling van sosiale 

ondersteuningsnetwerke 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 

ADAPTASIE- NOOIT FEITLIK SOMS GEREELD 

GEDRAGSTIPE NOOIT 

N % N % N % N % 

Help antler mense 1 7.14 1 7.14 4 28.5 5 35.7 
om hul probleme 
op te los 

Praat met 'n 1 7.14 1 7.14 4 28.5 6 42.8 
vriend oor hoe jy 
voel 

Hull 4 28.5 4 28.5 4 28.5 2 14.2 

Pro beer 1 7.14 5 35.7 2 14.2 2 14.2 
vriendskappe 
instandhou of 
nuwe vriende 
maak 

Se aangename 1 7.14 4 28.5 4 28.5 5 35.7 
dinge vir mense 

Vraanderom 0 0 3 21.4 8 57.1 2 14.2 
verskoning 

N = aantal response 

MEESTEVAN 
DIETYD 

N % 

3 21.4 

2 14.2 

0 0 

4 28.5 

0 0 

1 7.14 

Van die veertien respondente het die meeste (57,1%) aangedui dat hulle soms adapteer in 'n 

moeilike of stresvolle situasie deur ander mense om verskoning te vra. 'n Groot aantal 

adolessente is soms apologeties,maar in vergelyking met die adaptasiegedragspatroon 

ventilering van gevoelens, blyk dit dat hulle eerder sal kwaad word en op mense gil as om 

apologie aan te teken (Vergelyk Tabet 3). In die meeste Europese lande en in die meeste 

privaatskole in die buiteland is vryheid van spraak aan die orde van die dag. Adolessente 

kan met hul onderwysers redeneer en van hulle verskil. In die Republiek van Suid-Mrika 



98 

is die opvoedingsinstansies baie meer outoriter en word sulke gedrag as verwaand, 

ongeskik en onaanvaarbaar beskou, wat waarskynlik vir die respondente moeilik is om te 

begryp en dit kan lei tot verwarring, rebelsheid en moeilike adaptasie van die adolessent 

veral in die skoolopset. 

Twee en veertig komma agt persent respondente het aangedui dat hulle gereeld met 'n 

vriend praat oor hoe hulle voel, ten tye van 'n stresvolle situasie. 

Alhoewel die respondente aandui dat hulle met vriende sal gaan praat dui slegs 28,5% aan 

dat hulle meeste van die tyd sal probeer om vriende te maak of vriendskappe instand te 

hou. Dit kom voor asof dit vir hierdie respondente moeilik is om nuwe vriendskappe aan te 

gaan (35,7% het aangedui dat hulle feitlik nooit nuwe vriende maak nie), alhoewel die 

ondersteuning van vriende vir hulle belangrik is. 

Hierdie tendens kan waarskynlik daaraan toegeskryf word dat van hierdie adolessente 

gewoonlik alreeds verskeie kere in die buiteland gewoon het en blootgestel was aan die 

geografiese mobiliteit van hul ouers, en hulle het waarskynlik reeds geleer dat meeste 

vriendskappe en verhoudings tydelik is. Hulle bele gewoonlik nie te veel in verhoudings 

nie - waarskynlik omdat ervaring geleer het hoe pynlik dit is om hierdie belangrike persone 

agter te laat. Daarom sal hulle ook nie maklik intense vriendskappe aangaan nie. Dit is 

dikwels moeilik om vrienskappe instand te hou waar vriende geografies so ver van mekaar 

af is. Die dilemma verbonde aan die maak van vriende in die Republiek van Suid-Afrika is 

dat hierdie adolessente elke lang skoolvakansie buiteland-toe gaan en die buiteland deel 

van sy allerdaagse wereld word. Wanneer hy dus vriende maak in die Republiek van Suid

Afrika, kan dit moontlik wees dat sy vriende onbekend is met sy leefwereld tydens 

skoolvakansies of andersyds dat die vriende horn sien as 'n statussimbool en dus nie met 

horn kan identifiseer nie, of daarom juis met horn vriende is. 

Wanneer vriendskappe wel aangeknoop word blyk dit egter ondersteunend van aard vir die 

adolessent te wees. Dit kan moontlik wees omdat die adolessent vir die laaste gedeelte van 
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sy skoolloopbaan in die Republiek van Suid-Afrika is en waarskynlik nie weer die land 

saam met sy ouers gaan verlaat na die voltooiing van sy skoolloopbaan nie. Die 

waarskynlikheid <lat die adolessent nie 'n hegte vriendskap gaan aanknoop nie, is groter as 

die waarskynlikheid dat hy een gaan aanknoop. 

Vyf en dertig komma sewe persent respondente het onderskeidelik aangedui <lat hulle 

gereeld ander mense help om hul probleme op te los en aangename dinge vir mense se. 

Vanuit die navorser se ervaring blyk <lit dat hierdie adolessente dikwels 'n skouer sal bied 

vir ander om op te huil. Dit kom voor asof hulle hulself as sterk en opgewasse vir hul taak 

beskou. Meeste van die respondente het gese <lat hulle nooit, feitlik nooit en soms huil nie. 

(28,5% respektiewelik) 

5.2.8 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: OM HUMORISTIES TE WEES 

Volgens figuur 3, is die gebruik van humor die adaptasiegedragspatroon wat die vyfde 

minste gebruik word deur adolessente wanneer hulle in 'n moeilike of stresvolle situasie 

verkeer. Daar is twee tipes adaptasiegedrag in die gedragspatroon. Tabel 8 dui die 

verspreiding van die twee tipes gedrag aan. 

Tabel 8: Adaptasiegedragspatroon: Om humoristies te wees 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 

ADAPTASIE- NOOIT FEITLIK SOMS GEREELD MEESTEVAN 

GEDRAGSTIPE 
NOOIT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

Maak 'n grap - 0 0 5 35.7 6 42.8 2 14.2 1 7.14 
behou sin vir 
humor 

Probeer snaaks 1 7.14 3 21.4 5 35.7 4 28.5 1 7.14 
wees 

N ::;: aantal response 
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Volgens tabel 8 het 42,8% van die veertien (14) respondente aangedui dat hulle soms 'n 

grap maak en sin vir humor behou en 35,7% probeer soms snaaks wees. 

Dit blyk dus vanuit bostaande tabel dat humor soms benut word om 'n stresvolle situasie te 

hanteer, alhoewel dit nie 'n adaptasiegdragspatroon is wat te veel gebruik word nie. 

5.2.9 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: SOEKE NA ALTERNATIEWE 

Volgens figuur 3 word soeke na altematiewe as adaptasiegedragspatroon die vierde minste 

deur adolessente gebruik wat 'n moeilike of stresvolle situasie ervaar. Die 

adaptasiegedragspatroon: soeke na altematiewe bestaan uit agt adaptasiegedragstipes. 

Tabel 9 dui die verspreiding van die tipes adaptasiegedrag aan in die 

adaptasiegedragspatroon: soeke na altematiewe. 

Om voorgeskrewe medikasie te gebruik om 'n stresvolle situasie te hanteer blyk vir die 

meeste respondente onaanvaarbaar te wees, aangesien 85, 7% respondente aangedui het dat 

hulle nooit voorgeskrewe medikasie gebruik nie. 

Die tweede meeste aantal respondente (42,8%) het aangedui dat hulle nooit TV speletjies 

speel nie, terwyl 14,2% onderskeidelik aangedui het dat hulle feitlik nooit, soms, gereeld 

en meeste van die tyd TV speletjies speel. 
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Tabet 9: Adaptasiegedragspatroon: Soeke na alternatiewe 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 

ADAPTASIE- NOOJT FEJTLIK so.us GEREELD 1"1EESTE VA.¥ 

GEDRAGSTIPE NOOIT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

Slaap 2 14.2 3 21.4 3 21.4 3 21.4 3 21.4 

Fliek 1 7.14 4 28.5 4 28.5 4 28.5 1 7.14 

Inkopies doen 3 21.4 2 14.2 5 35.7 1 7.14 3 21.4 

Lees 2 14.2 3 21.4 5 35.7 1 7.14 3 21.4 

Werkaan 1 7.14 2 14.2 4 28.5 3 21.4 4 28.5 
stokperdjie 

KykTV 1 7.14 2 14.2 4 28.5 3 21.4 4 28.5 

Gebruik 12 85.7 2 14.2 0 0 0 0 0 0 
voorgeskrewe 
medikasie 

Video speletjies 6 42.8 2 14.2 2 14.2 2 14.2 2 14.2 

N = aantal response 

Uit die bostaande tabel is dit verder duidelik dat 35,7% respondente hul soms besig sal hou 

met lees en inkopies doen wanneer hulle stres ervaar. 

Vanwee die klimaatstoestande in baie ander lande is adolessente wanneer hulle in die 

buiteland is, dikwels gedwing tot binneshuise vermaak soos lees, TV kyk, en video 

speletjies. Ouers het ook dikwels na-uurse verpligtinge in die buiteland en kinders hou 

hulle ook met hierdie aktiwiteite besig. Die moontlikheid bestaan dat hierdie gedrag by die 

respondente ook deur die bogenoemde omstandighede in die buiteland versterk kan word. 
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Om te lees kan ook 'n wyse van onttrekking of ontvlugting wees, om nie aandag te skenk 

aan die stressor nie. 

Adolessente wat byvoorbeeld in koshuise woon, het nie altyd die vryheid om te doen 

waarvoor hulle lus is nie (soos by 'n ouerhuis) en hou hulself dan besig met lees (21,4%) of 

slaap (21,4%). Hulle mis ook die vryheid van toegang tot 'n TV, ten alle tye. 

In die buiteland is een van die wyses waarop volwassenes adapteer (en dit is in gesprekke 

met hulle bevestig) dikwels om te gaan inkopies doen. Die beamptes word finansieel goed 

vergoed vir die opoffering van buitelandse diens en koop dikwels om hulle beter te laat 

voel of om iets te doen. Hierdie metode van adaptasie kan dus ook deur die adolessent 

aangeleer wees en hy kan horn wend tot inkopies wanneer hy gespanne voel of ongelukkig 

lS. 

Respondente in koshuise het weekliks geleentheid om hul inkopies te gaan doen. 

5.2.10 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: ONTSPANNING 

Volgens figuur 3, is ontspanning die adaptasiegedragspatroon wat die derde minste deur 

adolessente gebruik word wat in 'n moeilike of stresvolle situasie verkeer. Ontspanning 

sluit vier tipes adaptasiegedrag in. Tabel 10 dui die verspreiding van die tipes 

adaptasiegedrag aan. 
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Tabel 10: Adaptasiegedragspatroon: Ontspanning 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 

ADAPTASIE- NOOIT FEITLIK SOi'rJS GERE ELD MEESTEVAN 

GEDRAGSTIPE NOOIT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

Dagdroom oor 0 0 2 14.2 7 50 2 14.2 3 21.4 
hoe jy dinge sou 
wouhC 

Luister na musiek, 2 14.2 3 21.4 0 0 3 21.4 6 42.8 
stereo 

Eet kos 0 0 3 21.4 4 28.5 5 35.7 2 14.2 

Ry rond in motor 9 64.4 3 21.4 2 14.2 0 0 0 0 

N = aantal response 

Volgens Tabel 10 het 64,4 % respondente aangedui dat hulle nooit adapteer deur rond te ry 

in 'n motor nie. Vir die meeste adolessente in die Republiek is dit nie moontlik om rond te 

ry nie, aangesien hulle nog nie oor bestuurslisensies beskik nie. In die VSA mag 

adolessente reeds op 16 jarige ouderdom 'n motor bestuur. Vyftig persent van die 

respondente noem dat hulle soms dagdroom oor hoe hulle graag dinge sou wou he. Om te 

dagdroom is eintlik 'n manier van ontvlugting en nie 'n aktiewe bantering van die probleem 

nie. Dit kan ook as vermydingsgedrag beskou word. 

'n Groot persentasie respondente (42,8%) luister meeste van die tyd na musiek en stereo. 

Hierdie gedrag moet ook in die konteks van hul ontwikkelingsfase gesien word, maar 

teselfdertyd is dit ook adaptasiegedrag wat maklik uitvoerbaar is en wat afleiding van 

probleme moontlik maak. 

In die VSA is ontspanning die adaptasiegedragspatroon wat die meeste gebruik word by 

adolessente om stres te hanteer. Die feit dat die Amerikaners vroeer bestuurslisensies kan 

bekom asook die feit dat van die respondente in die Republiek in koshuise is en nie altyd 
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toegang tot ontspanning het nie, kan 'n merkbare invloed he op die verskil in die wyse 

waarop Amerikaners en die Suid-Afrikaners adapteer. 

5.2.11 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: SOEKE NA GEESTELIKE 

ONDERSTEUNING 

Volgens figuur 3, is die soeke na geeestelike ondersteuning die adaptasiegedragspatroon 

wat die tweede minste deur adolessente gebruik word wat in 'n moeilike of stresvolle 

situasie verkeer. Die adaptasiegedragspatroon bestaan uit drie moontlike gedragstipes. 

Tabel 11 dui die verspreiding van die tipes adaptasiegedrag aan in die 

adaptasiegedragspatroon: soeke na geestelike ondersteuning. 

Tabel 11: Adaptasiegedragspatroon: Soeke na geestelike ondersteuning 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 

ADAPTASIE- NOOIT FEITLIK SOMS GEREELD MEESTEVAN" 

GEDRAGSTIPE NOOIT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

Woon eredienste 4 28.5 I 7.14 4 28.5 4 28.5 I 7.14 
by 

Bid 2 14.2 2 14.2 5 35.7 3 21.4 2 14.2 

Praatmet 12 85.7 1 7.14 0 0 1 7.14 0 0 
predikant/ 
priester 

N = aantal response 

Van die veertien (14) respondente het 85,7% aangedui dat hulle nooit met 'n predikant, 

priester of rabbi praat wanneer hulle 'n stresvolle of moeilike situasie ervaar nie. 

Die indruk is verkry dat hierdie adolessente nie baie waarde heg aan geestelike 

ondersteuning nie. Die Afrikaans-sprekende adolessente wat in Afrikaanse skole was, het 

die meeste van geestelike ondersteuning gebruik gemaak. 
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Moontlik kan hierdie tendens ook daaraan toegeskryfword dat adolessente ook vanwee hul 

ouers se geografiese mobiliteit nie kontinulteit ervaar het ten opsigte van 'n spesifieke 

denominasie nie en dus nie godsdiens as ondersteuningsbron leer benut het nie. 

In teenstelling met die feit dat so 'n groot aantal respondente nie met 'n predikant sal gaan 

praat nie het 28,5% van die respondente aangedui dat hulle gereeld eredienste bywoon. Dit 

blyk dus dat hulle sal verkies om nie persoonlike kontak te bewerkstellig of openlik 

ondersteuning sal vra nie, maar eerder deel van 'n groep sal wees. 

Volgens Tabel 11 het 14,2% van die respondente aangedui dat hulle meeste van die tyd bid 

ten tye van 'n stresvolle situasie. Hierdie tipe gedrag alhoewel gerig tot God, is ook 

onpersoonlik aangesien daar nie uitgereik word na 'n ander persoon of persone vir hulp of 

ondersteuning nie. 

5.2.12 ADAPTASIEGEDRAGSPATROON: SOEKE NA PROFESSIONELE 

ONDERSTEUNING 

Volgens figuur 3, is die soeke na professionele ondersteuning die adaptasiegedragspatroon 

wat die minste gebruik word deur adolessente wat in moeilike of stresvolle situasies 

verkeer. Daar is twee tipes gedrag in die adaptasiegedragspatroon: soeke na professionele 

ondersteuning. Tabet 12 dui die verspreiding van hierdie gedrag aan. 
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Tabel 12: Adaptasiegedragspatroon: Soeke na professionele ondersteuning 

FREKWENSIE VAN GEDRAG 

ADAPTASIE- NOOIT FEITLIK SOMS GEREELD MEESTEVAN 

GEDRAGSTIPE NOOJT DIETYD 

N % N % N % N % N % 

Kry professionele 12 85.7 0 0 2 14.2 0 0 0 0 
berading 

Praatmet 11 78.5 3 21.4 0 0 0 0 0 0 
onderwyser/raad-
gewer oor wat pla 

N = aantal response 

Van die veertien (14) respondente het 85,7 % aangedui dat hulle nooit 'n professionele 

berader sal gaan spreek nie en 78,5% nooit 'n onderwyser of berader nie. 

Figuur 3 dui aan dat slegs 14,2% respondente soms met 'n professionele persoon praat oor 

dinge wat vir hulle moeilik is om te hanteer en dit is ook in die praktyk bevestig. Hierdie is 

ook die adaptasiegedrag wat die mees onwaarskynlikste is om te vind by 'n adolessent wat 

in 'n moeilike of stresvolle situasie verkeer. 

Die navorser se ervaring was dat die respondente feitlik nooit professionele ondersteuning 

uit eie inisiatief sal soek nie. Dit is gewoonlik die ouers wat die maatskaplike werker vanaf 

die buiteland kontak wanneer probleme reeds ver gevorder is. Die maatskaplike werker 

kry ook die name van die adolessente wat in die Republiek van Suid-Afrika agterbly by hul 

ouers en maak dan kontak met die betrokke adolessent. Die aard van kontak is nie 

probleemgeorienteerd nie, maar kan as 'n welwillendheidsbesoek beskou word. Die 

gesprekke is ongestruktueerd. Die koshuisreels (indien die adolessent in 'n koshuis is) moet 

ook in ag geneem word, met die reel van afsprake. Gewoonlik is dit baie moeilik om 'n 

formele afspraak met die adolessent wat in 'n koshuis woon te maak omdat dit feitlik 

onmoontlik is om telefonies met adolessente in aanraking te kom. Die koshuise se 
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telefone is feitlik permanent beset, of daar is niemand beskikbaar om die telefoon te 

beantwoord nie. Verder is daar dae wat koshuisinwoners stad toe gaan (gewoonlik 

Woensdae) en Vrydae gaan hulle direk na skool kuier vir die naweek. · 

Na vyf jaar se ervaring as maatskaplike werker in die Departement van Buitelandse Sake 

blyk dit dat dit moeilik is om op die korttermyn 'n sinvolle vertrouensverhouding met die 

jeugdiges op te bou. Dit kan waarskynlik enersyds toegeskryf word aan hul sty I van 

oenskynlik oppervlakkige verhoudings, maar ook vanwee die wyse waarop kontak deur die 

maatskaplike werker met hulle gemaak word wat ongestruktuureerd en oenskynlik doelloos 

is indien hulle nie probleme ervaar nie. Die navorser ervaar egter nou in die praktyk dat 

jeugdiges wat reeds skool voltooi het, nou met die navorser kontak maak indien hulle 

probleme ervaar. 

Respondente is nie negatief met betrekking tot kontak deur die maatskaplike werker nie 

maar sal selde versoeke met betrekking tot ondersteuning en hulp rig. Dit kan waarskynlik 

ook daaraan toegeskryf word dat, familie, voogde en vriende (in geval van koshuis

adolessente) ook hierdie ondersteuningsrol vertolk. Meeste van die tyd sal hierdie 

adolessente eerder 'n poging aanwend om op eie houtjie die mas op te kom. (Vergelyk 

Tabel 2) 

Ten opsigte van gesprekke met koshuisvoogde blyk dit dat die ouers dikwels eerder met 

hierdie persone kontak, wanneer hulle vermoed dat hul adolessente probleme ervaar, omdat 

die koshuisvoogde daagliks met die adolessent in kontak is. Die koshuisvoogde is miskien 

nie genoeg ingelig ten opsigte van die maatskaplike en ander professionele dienste wat die 

Departement van Buitelandse Sake bied nie. Daar is onvoldoende skakeling tussen die 

skool en die maatskaplike werker, wat daartoe meewerk dat die laasgenoemde diens 

onderbenut is. 
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5.3 TIPES ADAPTASIEGEDRAG VAN ADOLESSENTE WIESE OUERS IN 

DIE BUITELAND IS 

Alhoewel die tipes adaptasiegedrag reeds in 'n groot mate by die voorafgaande afdeling 

bespreek is, word daar in Tabel 13 aangedui watter van die 54 tipes adaptasiegedrag die 

meeste gebruik word. 

Die mees waarskynlike adaptasiegedragstipes wat deur adolessente gebruik sou kon word 

in 'n moeilike of stresvolle situasie, is eerstens die gebruik van dwelms (met 'n 

standaardafwyking van 0,52) en tweedens is dit om te rook (met 'n standaard afwyking van 

1,04). Gedrag wat derde meeste voorkom is om op jou eie te bepaal hoe om probleme te 

hanteer (met 'n standaardafwyking van 0,59). Hierdie tipe gedrag resorteer onder die 

adaptasiegedragspatroon: ontwikkeling van optimisme en selfbetroubaarheid. Gedrag wat 

die vierde meeste voorkom is die drink van bier, wyn en sterk drank (met 'n 

standaardafwyking van 1, 12). Gedrag wat die vyfde meeste voorkom is om te probeer om 

eie besluite te neem. Hierdie tipe gedrag resorteer onder die adaptasiegedragspatroon: 

vermyding van probleme. Om soveel as moontlik van die huis af te probeer wegbly 

(standaardafwyking van 1, 17) kom die sesde meeste voor. 

Die tipes gedrag wat onderskeidelik die sewende en agtste meeste voorkom is om ander te 

blameer vir dinge wat verkeerd loop (standaardafwyking 0, 76) en om vir mense lelike en 

sarkastiese dinge te se (standaardafwyking 0,96). Beide hierdie gedragstipes resorteer 

onder die adaptasiegedragspatroon: ventilering van gevoelens. 

Gedrag wat die negende meeste voorkom by die respondente is om met hul ouers te 

probeer praat (standaardafwyking 0,99) en tiende meeste om fisiese oefeninge te doen 

(standaardafwyking 1,28). 
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TABEL 13: TIPES ADAPTASIEGEDRAG WAT ADOLESSENTE DIE MEESTE 

GEBRUIK 

GEDRAGSTIPE FREKWENSIE 

1. Gebruik dwelms (nie voorgeskrewe) 4.86 

2. Rook 4.86 

3. Probeer om op jou eie te bepaal hoe om probleme en spanning uit te sorteer 4.50 

4. Drink bier, wyn en sterk drank 4.50 

5. Probeer om eie besluite te neem 4.29 

6. Probeer soveel as moontlik van die huis afweg te bly 4.15 

7. Blameer antler vir dinge wat verkeerd loop 4.00 

8. Se lelike en sarkastiese dinge vir mense 3.93 

9. Probeer met ouers redeneer, en dinge uitpraat 3.83 

10. Doen veeleisende fisiese oefeninge 3.71 

11. Probeer aan die goeie dinge in die lewe dink 3.69 

12. Organiseer jou lewe en wat jy moet doen 3.64 

13. Gaan akoord met ouers se versoeke en reels 3.58 

14. Help antler mense om hul probleme op te los 3.57 

15. Praat met jou ma oor wat jou pla 3.57 

Hieruit kan dit dus afgelei word dat vriende en familie nie die heel belangrikste rol in 

hierdie adolessente se lewe vertolk nie en ook nie professionele persone nie. Dit blyk dat 

vermydingsgedrag en selfbetroubaarheid die gedrag is wat die mees waarskynlikste sal 

voorkom in tye van stres. 
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5.4 ADAPTASIEGEDRAGSPATRONE EN TIPES ADAPTASIEGEDRAG 

VOLGENSVERANDERLIKES 

5.4.1 OUDERDOM 

In die verwerking van die navorsingsresultate is nagevors of daar 'n verband bestaan tussen 

die ouderdom van die respondente en die adaptasiegedragspatroon wat deur hulle gebruik 

word. 

Die gemiddelde ouderdom van die agt (8) oudste respondente is 17 jaar 5 maande en 17 

dae; en die gemiddelde ouderdom van die ses (6) jongste respondente is 15 jaar 11 maande 

12 dae. 

Die verwerking bet aan die lig gebring dat daar slegs een adaptasiegedragspatroon was 

waar 'n beduidende verskil in terme van ouderdom aangedui is. Dit is die 

adaptasiegedragspatroon: ontspanning. In die gedragspatroon was die gemiddelde telling 

van die agt oudste respondente 3,06 (standaardafwyking 0,34) en van die ses jongstes 2,37 

(standaardafwyking 0,59). Diet-telling is 2,53 en is beduidend op 'n vlak van p< 0,05. 

Hieruit kan die afleiding gemaak word dat die ouer adolessente eerder ontspanning as wyse 

van adaptasie benut as jonger adolessente. 

5.4.2 WOONPLEK 

In die verwerking van die navorsingsresultate is nagevors of daar 'n verband bestaan tussen 

die woonplek van die respondente en die adaptasiegedragspatroon wat deur hulle benut 

word. 

Tien van die veertien respondente was in koshuise en vier het by voogde gewoon. 
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Die verwerking van die toetsgegewens het aan die lig gebring dat daar twee 

adaptasiegedragspatrone is wat 'n beduidende verskil in terme van woonplek aandui. Dit is 

die adaptasiegedragspatrone: ontwikkeling van optimisme en selfbetroubaarheid en die 

ontwikkeling van sosiale ondersteuningsnetwerke. 

Die gemiddelde telling vir adaptasiegedragspatroon: ontwikkeling van optimisme en 

selfbetroubaarheid van respondente in koshuise is 3.84 met 'n standaardafwyking van 0.27 

en vir respondente wat by voogde woon was dit 3.08 met 'n standaardafwyking van 0.18. 

Diet-telling is 6.12 en beduidend op 'n vlak van p < 0.05. Die afleiding kan dus gemaak 

word dat adolessente wat in koshuise woon, meer daartoe geneig sal wees om optimisme 

en selfbetroubaarheid te ontwikkel as adolessente wat by voogde woon. 

Die gemiddelde telling vir die adaptasiegedragspatroon: ontwikkeling van sosiale 

ondersteuning van respondente in koshuise is 3.28 met 'n standaardafwyking van 0.54 en 

van respondente wat by voogde woon 2.62 met 'n standaardafwyking van 0.29. Diet

telling is 2.88 is beduidend op 'n vlak van p< 0.05. 

Die afleiding word gemaak dat adolessente in koshuise beduidend meer staatmaak op 

sosiale ondersteuning as adolessente wat by voogde woon. Die hipotese bestaan dat die 

voogde in 'n groot mate die ouers se plek volstaan en die respondente nie soveel 

ondersteuning van elders hoef te kry nie. 

Ten opsigte van al die ander adaptasiegedragspatrone is daar statisties geen beduidende 

verskil tussen respondente wat by voogde woon en die wat in koshuise woon nie. 

5.4.3 PERIODE WAT ADOLESSENT ALLEEN IN DIE REPUBLIEK VAN SUID

AFRIKA WOON, SONDER SY OUERS 

In die verwerking van die toetsgegewens is nagevors of daar 'n verband bestaan tussen die 
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periode wat die respondent reeds alleen in die Republiek is en die adaptasiegedragspatroon 

wat hy benut om stres te hanteer. 

Agt (8) respondente was reeds 'n jaar of langer in die Republiek sonder hul ouers vir 'n 

gemiddelde tydperk van I jaar 9 maande 25 dae. 

Ses (6) van die respondente was minder as 'njaar in die Republiek sonder hul ouers, vir 'n 

gemiddelde tydperk van 6 maande en 27 dae. 

Die resultate van die navorsing het aangedui dat daar een adaptasiegedragspatroon is wat 'n 

beduidende verskil aantoon naamlik die ventilering van gevoelens. 

Die gemiddelde telling vir die adaptasiegedragspatroon vir respondente wat langer as 'n 

jaar van hul ouers verwyder is was 3.6 en vir respondente wat korter as 'njaar van ouers 

verwyder is was 3.06. Daar is dus 'n beduidende verskil van p< 0.05 tussen die twee 

groepe. 

Die afleiding kan dus gemaak word dat adolessente wat langer as 'n jaar van hul ouers 

verwyderd hul gevoelens meer sal ventileer, as adolessente wat korter as 'n jaar van hul 

ouers verwyderd is. Adolessente wat langer van hul ouers verwyderd is kan moontlik meer 

gefrustreerd wees as die wat vir 'n korter periode van hul ouers geskei is en dus 'n behoefte 

he om meer te ventileer, en ook beter instaat om hul gevoelens uit te spreek. 

Ten opsigte van die res van die adaptasiegedragspatrone is daar geen beduidende verskil 

met betrekking tot die tydperk wat adolessente sonder hul ouers in die Republiek van Suid

Afrika is nie. 
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5.4.4 GESLAG 

5.4.4.1 Vergelyking van Adaptasiegedragspatrone van manlike en vroulike 

respondente in Suid-Afrika 

In die verwerking van die toetsgegewens is nagevors of daar 'n verband bestaan tussen 

geslag en die adaptasiegedragspatrone van die respondente. Figuur 4 toon die resultate van 

die vergelyking tussen die adaptasiegedragspatrone van seuns en dogters in die RSA. 

Volgens figuur 4 is die adaptasiegedragspatroon wat die meeste by beide manlike en 

vroulike respondente voorkom die vermyding van probleme, en die ontwikkeling van 

optimisme en seltbetroubaarheid. 

Dit strook met figuur 3 waar die bogenoemde twee adaptasiegedragspatrone ook die meeste 

voorkom en bevestig dat die respondente eerder probleme sal vermy of op hulself sal 

staatmaak as om ander persone te betrek. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die derde meeste by die vroulike respondente voorkom is 

die ventilering van gevoelens terwyl dit by die manlike respondente die oplos van 

gesinsprobleme is. Hierdie verskil kan moontlik aan die ekspressiwiteit en emosionaliteit 

van vrouens toegeskryf word, maar dit is moeilik om te bepaal waarom manlike 

respondente meer by hul gesinsprobleme betrokke is. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die vierde meeste by vroulike respondente voorkom is die 

betrokkenheid by veeleisende aktiwiteite terwyl dit by die manlike respondente humor is. 

Dit blyk dus dat vroulike adolessente meer fokus op hul fisiese voorkoms terwyl manlike 

adolessente meer humoristies sal wees in 'n poging om 'n stresvolle situasie te hanteer. 



~ ! a _,,_ ____ _. 

z 
ll;j 

~ = 6 
0 
~ 
z 
< 4 = 

2 

2 3 4 5 

114 

6 7 8 9 10 11 

ADAPTASIEGEDRAGSPATRONE 

D MANLIK RSA 

l. Ventilering van gevoelens 
3. Ontwikkel optimisme en selfbetroubaarheid 
5. Los gesinsprobleme op 
7. Soek geestelike ondersteuning 
9. Soek professionele ondersteuni.ng 
11. Om humoristies te wees 

• VROULIK RSA 

2. Soeke na altematiewe 
4. Ontwikkel sosiale ondersteuningsnetwerke 
6. Vermy probleme 
8. Belegging in Hegte Vriendskappe 
10. Betrokke by veeleisende ak:tiwiteite 
12. Ontspann.ing 

12 

Figuur 4: Vergelyking van adaptasiegedragspatrone van manlike en vroulike respondente in 

die RSA 

Die adaptasiegedragspatroon wat die vyfde meeste by vroulike respondente voorkom is die 

oplos van gesinsprobleme terwyl dit by die manlike respondente die ventilering van gevoelens 

is. Manlike en vroulike respondente het die rangordering van die twee 

adaptasiegedragspatrone omgeruil. Dit blyk dus <lat die oplos van gesinsprobleme vir manlike 

respondente 'n groter prioriteit is as vir vroulike respondente, alhoewel die vroulike 

adolessente meer sal praat oor hulle gevoelens as die manlike adolessent. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die sesde meeste voorkom by die vroulike respondente is 
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die ontwikkeling van die sosiale ondersteuning terwyl dit by die manlike respondente die 

aanknoop en instandhouding van vriendskappe is. Dit kom dus voor asof manlike 

adolessente hul eerder sal wend tot vriende in tye van stres as wat vroulike adolessente sal. 

Die adaptasiegedragspatroon wat sewende in die rangordering is by vroulike respondente is 

die aanknoop en instandhouding van vriendskappe en by manlike respondente is dit die 

betrokkenheid by veeleisende aktiwiteite. Manlike respondente sal dus minder geneig wees 

tot veeleisende aktiwiteite as vrouens. Alhoewel fisiese voorkoms ook vir manlike 

adolessente belangrik is, kom dit voor asof hulle nie in tye van stresvolle situasies meer 

aandag aan hul fisiese en liggaamlike voorkoms skenk soos wat vrouens doen nie. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die agste meeste voorkom by die vroulike respondente is 

ontspanning en by die manlike respondente soeke na altematiewe. 

Die adaptasiegedragspatroon wat negende in die rangordering is by vroulike respondente is 

die soeke na geestelike ondersteuning terwyl dit by manlike adolessente die ontwikkeling 

van sosiale ondersteuning blyk te wees. Beide hierdie adapatsiegedragspatrone is gerig op 

mense as bron van ondersteuning en is dit redelik laag op die lys vir waarskynlike 

adaptasiegedrag. 

Die hipotese kan gestel word dat godsdiens 'n groter rol vertolk in die lewe van die 

vroulike adolessent as in die van die manlike adolessent. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die tiende meeste gebruik word deur vroulike respondente 

is humor terwyl dit ontspanning by manlike respondente is. Die afleiding kan dus gemaak 

word dat manlike adolessente eerder altematiewe sal soek as geestelike ondersteuning. 

Die adaptasiegedragspa~roon wat die elf de meeste deur die vroulike respondente gebruik 

word is die soeke na alternatiewe terwyl dit soeke na geestelike ondersteuning by die 

manlike respondente is. 
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Die adaptasiegedragspatroon wat die minste deur beide vroulike en manlike respondente 

gebruik is, is soeke na professionele ondersteuning. Dit stem ooreen met figuur 3 en 

bevestig dat soeke na professionele ondersteuning die mees onwaarskynlike 

adaptasiegedragspatroon is wat benut sal word deur adolessente in tye van stres. 

5.4.4.2 Vergelyking tussen vroulike respondente in die RSA met vroulike 

adolessente in Amerika 

'n Vergelyking is ook deur die navorser getref tussen die adaptasiegedragspatrone van 

Amerikaanse manlike en vroulike adolessente en die van Suid-Afrika. Die Amerikaanse 

resultate is verkry vanuit navorsing soos gedoen deur Patterson & McCubbin in 1991. 

Figuur 5 toon die vergelyking tussen die adaptasiegedragspatrone van vroulike adolessente 

in Amerika en Suid-Afrika aan. 

Die adaptsiegedragspatroon wat volgens figuur 5 die meeste by Amerikaanse vroulike 

vroulike respondente voorkom is ontspanning terwyl dit relatief laag is by Suid-Afrikaanse 

respondente is. Indien die Amerikaanse groep beduidend jonger was as die Suid

Afrikaanse groep, kan die verskil in die gebruik van ontspanning moontlik daaraan 

toegeskryf word. 'n Ander moontlikheid vir die verskil kan wees dat Amerikaners 

makliker ontspan as Suid-Afrikaners. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die tweede meeste by die vroulike Amerikaanse groep 

voorkom is die ontwikkeling van sosiale ondersteuning. Ook ten opsigte van hierdie 

gedragspatroon is daar 'n beduidende verskil tussen die twee groepe. Amerikaanse vroulike 

respondente is dus meer gerig op ondersteuning van antler mense as wat die Suid

Afrikaanse respondente is wat eerder op hulself sal staatmaak. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ADAPT ASIEGEDRAGSPATRONE 

l. Ventilering van gevoelens 
3. Ontwik.kel optimisme en selfbetroubaarheid 
5. Los gesinsprobleme op 
7. Soek geestelike ondersteuning 
9. Soek profossionele ondersteuning 
11 . Om humoristies te wees 

• VROULIK RSA 

• VROULIK VSA 

2. Soeke na altematiewe 
4. Ontwik.kel sosiale ondersteuningsnetwerke 
6. Vermy probleme 
8. Belegging in hegte vriendskappe 
10. Betrokke by veeleisende aktiwiteite 
12. Ontspanning 

Figuur 5: Vergelyking van vroulike respondente in die RSA en VSA se 

adaptasiegdragspatrone 

11 12 

Die instandhouding en aanknoop van vriendskappe is die adaptasiegedragspatroon wat die 

derde meeste by die Amerikaanse groep voorkom. Gesien in die konteks van die rol wat die 

portuurgroep gedurende adolessensie speel, maak hierdie ordening sin. Die rol wat 

vriendskappe vir Suid-Afrikaanse respondente speel is beperk en dit kan waarskynlik 

toegeskryf word aan die feit dat hulle gedurig nuwe vriendskappe moet aanknoop en 

vriendskappe teen hul sin moet beeindig wanneer hulle ouers verplaas word. 

Daar is 'n redelike hoe korrelasie tussen die Suid-Afrikaanse groep en die Amerikaanse groep 

in terme van die adaptasiegedragspatroon ontwikkeling van selfbetroubaarheid en 
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optimisme. Hierdie gedragspatroon kom die vierdie meeste by Amerikaanse vroulike 

respondente voor en tweede meeste by Suid-Afrikaanse respondente. Hierdie wyse van 

adaptasie kan ook dui op adolessente se behoefte aan onafbanklikheid en selfstandigheid. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die vyfde meeste by Amerikaanse vroulike respondente 

voorkom is humor. Dit blyk dat humor 'n belangrike wyse is om stres te hanteer terwyl dit 

in RSA derde laaste op die lys is van moontlike adaptasiegedragspatrone. Of die toestande 

in Suid-Afrika 'n bydrae lewer tot die beperkte humor en of dit die omstandighede van die 

respondente is wat vir hulle moeilik is om te hanteer, is moeilik om te se. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die sesde meeste by Amerikaanse vroulike respondente 

voorkom is die soeke na geestelike ondersteuning. Amerikaanse meisies maak meer staat 

op geestelike ondersteuning as Suid-Afrikaanse meisies waar die adaptasiegedragspatroon 

negende op die lys is. Die gedrag van die Suid-Afrikaanse meisies kan dalk toegeskryf 

word aan hul ouers se mobiliteit, wat al reeds vroeer bespreek is. 

Die adaptasiegedragspatroon wat sewende op die lys is van waarskynlike gedrag by die 

vroulike Amerikaanse respondente is die betrokkenheid by veeleisende aktiwiteite. In die 

Suid-Afrikaanse groep is hierdie gedrag baie meer waarskynlik as by die Amerikaanse 

groep. Die hipotese kan gestel word dat mense 'n groter bron van ondersteuning vir die 

Amerikaner is, as aktiwiteite soos byvoorbeeld sport is. Die Suid-Afrikaanse groep blyk 

eerder in aktiwiteite te bele as in mense. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die agtste meeste voorkom by die vroulike Amerikaanse 

respondente is die oplos van gesinsprobleme. Alhoewel meeste van hierdie adolessente by 

hul ouers woon is hulle baie minder gemoeid met hulle gesinsprobleme as die Suid

Afrikaanse groep wat nie by hul ouers woon nie. Die hipotese bestaan dat die Suid

Afrikaanse groep nie altyd weet wat by die huis aangaan nie, en dus meer bekommerd is as 

die groep wat daagliks by die huis is. 
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Die adaptasiegedragspatroon wat negende meeste voorkom by die vroulike Amerikaanse 

respondente is die soeke na altematiewe. Ook by die Suid-Afrikaanse groep is hierdie 

adaptasiegedragspatroon laag op die voorkeurlys (elfde). 

Die adaptasiegedragspatroon wat tiende meeste by die vroulike respondente van die 

Amerikaanse groep voorkom is die ventilering van gevoelens. By die vroulike Suid

Afrikaanse respondente is hierdie gedragspatroon derde op die lys. Moontlik is Suid

Afrikaanse vroulike respondente meer gefrustreerd en het niemand om hul frustrasies mee 

te bespreek nie of wil dit met haar gesin bespreek wat nie beskikbaar is nie, en wend haar 

dan tot die ventilering van gevoelens. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die elf de meeste by die vroulike respondente van die 

Amerikaanse groep voorkom is die vermyding van probleme. In die Suid-Afrikaanse 

groep is hierdie gedrag die mees waarskynlike. Die hipotese kan gestel word dat die 

Amerikaanse groep voldoende ondersteuning het om hulle instaat te stel om hul probleme 

te hanteer, byvoorbeeld die feit dat hulle by hul ouers woon, staatmaak op vriende en 

sosiale ondersteuning ontwikkel. Die Suid-Afrikaanse groep is nie by hul ouers nie en het 

ook beperkte ondersteuningsbronne. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die mees onwaarskynlike is by Amerikaanse en Suid

Afrikaanse vroulike respondente is, die soeke na professionele ondersteuning. Die feit dat 

die Suid-Afrikaanse respondente so min gebruik maak van professionele ondersteuning kan 

dus nie alleen voor die deur van die professionele persone gele word nie, aangesien dit ook 

'n algemene tendens in Amerika blyk te wees. 

5.4.4.3 Vergelyking tussen manlike respondente in die RSA met manlike 

adolessente in die VSA. 

Figuur 6 toon 'n vergelyking tussen die adaptasiegedragspatrone van Amerikaanse en Suid

Afrikaanse manlike respondente aan. 
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Volgens figuur 6 is die adaptasiegedragspatroon wat die meeste by manlike Amerikaanse 

respondente voorkom ontspanning, terwyl dit agtste op die lys is vir manlike respondente 

in Suid-Afrika. Soos reeds genoem kan die verskil dalk aan die verskil in ouderdomme 

tussen die twee groepe toegeskryf word of bloot 'n kulturele verskil. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die tweede meeste by manlike Amerikaanse respondente 

voorkom is humor, terwyl dit vierde op die lys is vir die Suid-Afrikaanse respondente. Vir 

Amerikaanse en Suid-Afrikaanse manlike adolessente speel humor 'n baie belangriker rol 

as vir vroulike adolessente. Amerikaanse respondente blyk oor die algemeen meer 

lughartig te wees as Suid-Afrikaanse respondente. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die derde meeste by manlike Amerikaanse respondente 

voorkom is die ontwikkeling van optimisme en selfbetroubaarheid. Dit stem baie ooreen 

met die Suid-Afrikaanse manlike respondente. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die vierde meeste by manlike Amerikaanse respondente 

voorkom is die aanknoop en instandhouding van vriendskappe. 

Net soos in die geval van die Amerikaanse vroulike respondente speel vriendskappe by die 

Amerikaanse manlike respondente 'n veel groter rol as by die Suid-Afrikaanse groep. Of 

dit die geval is by alle Suid-Afrikaanse adolessente om minder in vriendskappe te bele as in 

aktiwiteite, is nie nagevors nie, maar <lit blyk 'n tendens te wees by adolessente wie se 

ouers in Buitelandse Sake werksaam is. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ADAPTASIEGEDRAGSPA TRONE 

1. Ventilcring van gevoelens 
3. Ontwikkel optimisme en seltbetroubaarheid 
5. Los gesinsprobleme op 
7. Soek geestelike ondersteuning 
9. Soek professionele ondersteuning 
11. Orn humoristies te wees 

• MANLIKRSA 

• MANLIKVSA 

2. Soeke na alternatiewe 
4. Ontwikkel sosiale ondersteuningsnetwerke 
6. Vermyprobleme 
8. Belleging in hegte vriendskappe 
10. Betrokke by veeleisende aktiwiteite 
12. Ontspanning 

11 12 

Figuur 6: Vergelyking van manlike respondente in VSA en RSA se adaptasiegedragspatrone 

Die adaptasiegedragspatroon wat die vyfde meeste by Amerikaanse manlike respondente 

voorkom is die soeke na geestelike ondersteuning. Net soos in die geval van die Suid

Afiikaanse groep, wend vroulike adolessente hulle meer tot geestelike ondersteuning as 

manlike respondente. Die Amerikaanse manlike respondente is egter baie meer godsdienstig 

en geestelik betrokke as die Suid-Afiikaanse manlike respondente waar die gedrag die tweede 

laaste moontlike gedragspatroon is. Weereens sal dit sinvol wees om verdere navorsing te 

doen ten opsigte van adolessente in Suid-Afiika wat wel by hul ouers woon. 
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Die adaptasiegedragspatroon wat die sesde meeste by Amerikaanse manlike respondente 

voorkom is die betrokkenheid by veeleisende aktiwiteite. Dit korreleer baie goed met die 

Suid-Afrikaanse respondente waar die gedrag sewende op die lys is. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die sewende meeste by Amerikaanse manlike respondente 

voorkom is die ontwikkeling van sosiale ondersteuning. Sosiale ondersteuning speel 'n 

minder belangike rol by die Suid-Afrikaanse respondente. Moontlik kan dit ook daaraan 

toegeskryfword dat die Suid-Afrikaanse respondente gekniehalter word deur die feit dat 

hulle nie by hulle gesinne is nie. Net soos in die geval van die Suid-Afrikaanse groep 

respondente, maak Amerikaanse dogters beduidend meer gebruik van sosiale ondersteuning 

as seuns. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die agtste meeste voorkom by manlike respondente in die 

VSA is soeke na alternatiewe. Dit stem ooreen met Suid-Afrikaanse manlike respondente. 

Net soos in die geval van die Suid-Afrikaanse groep respondente soek Amerikaanse dogters 

minder na alternatiewe as seuns. 

Die adaptasiegedragspatroon wat die negende meeste voorkom by manlike respondente in 

die VSA is die ventilering van gevoelens. In die Suid-Afrikaanse groep maak manlike 

respondente veel meer gebruik van die adaptasiegedragspatroon (vyfde op die lys). Suid

Afrikaanse respondente is meer geneig tot die ventilering van gevoelens as die 

Amerikaanse respondente. 

Die adaptasiegedragspatroon wat tweede minste deur manlike Amerikaanse respondente 

benut word is die oplossing van gesinsprobleme terwyl dit die derde belangrikste 

adaptasiegedragspatroon van manlike respondente in die Suid-Afrikaanse groep is. Die 

hipotese word gestel dat hierdie groot verskil toegeskryf kan word daaraan dat die 

adolessente van hul ouers geskei is. 
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Die adaptasiegedragspatroon wat die minste by die manlike Amerikaanse respondente 

voorkom is net soos in die geval van die manlike Suid-Afrikaanse respondente, die soeke 

na professionele ondersteuning. Net soos in die geval van beide Suid-Afrikaanse en 

Amerikaanse dogters is die adaptasiegedragspatroon die mees onwaarskynlike by 

adolessente. 

5.4.4.4 Korrelasie tussen die onderskeie vergelykings 

Tabel 14 toon aan wat die korrelasie tussen die vergelyking van die onderskeie groepe is. 

Tabel 14: Korrelasie tussen Suid-Afrikaanse en Amerikaanse respondente 

GROEPE VERGELYK KORRELASIE 

Suid-Afrikaanse manlike en vroulike respondente 0.72* 

Amerikaanse manlike en vroulike respondente 0.85* 

Suid-Afrikaanse en Amerikaanse manlike adolessente -0.03 

Suid-Afrikaanse en Amerikaanse vroulike adolessente -0.01 

* p<0.01 

In beide studies is die manlik- vroulik korrelasie hoog; seuns en meisies het soortgelyke 

response. 

5.5 SAMEVATTING 

Die adaptasiegedragspatroon wat in die studie die meeste voorkom is die vermyding van 

probleme terwyl die adaptasiegedrag wat die meeste voorkom die gebruik van dwelms en 

rook is. 

Die belangrikste verskil in terme van ouderdom is dat ouer adolessente waarskynlik eerder 

van die adaptasiegedragspatroon: ontspanning, gebruik sal maak as die jonger adolessent. 
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Adolessente in koshuise is meer geneig tot optimisme, selfbetroubaarheid en soeke na 

sosiale ondersteuning as adolessente wat by voogde woon. Adolessente wat reeds langer as 

'njaar sonder hul ouers in die Republiek van Suid-Afrika woon, sal meer geneig wees tot 

die ventilering van gevoelens as die adolessente wat korter as een jaar in die Republiek van 

Suid-Afrika is. 

Vanwee 'n beperkte aantal respondente kan daar nie baie afleidings gemaak word in terme 

van veranderlikes nie, en kan dit as 'n leemte beskou word. 



125 

HOOFSTUK6 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIDING 

Vanuit die studie bet dit duidelik geblyk dat die adaptasie van adolessente, wie se ouers 

(werknemers van die Departement Buitelandse Sake) langtermyn buitelandse <liens verrig, 

kompleks is. Die blote kombinasie van die begrippe adaptasie en adolessensie bet tot 

gevolg gebad dat die studie baie omvattend was, en moes daadwerklike pogings aangewend 

word om dit af te baken. 

In die res van die boofstuk bet die navorser deur middel van die evaluering van die 

navorsingsresultate en die literatuurstudie tot bepaalde gevolgtrekkings en aanbevelings 

gekom. 

6.2 NAVORSINGSONTWERP 

'n Verkennende navorsingsontwerp is gebruik deurdat die adaptasie van adolessente wie se 

ouers buitelandse <liens verrig verken en beskryf is. Ooreenkomste en patrone in die groep 

se adaptasiegedragspatrone en adaptasiegedragstipes is uitgewys. Die adatasiegedrags

vraelys is sinvol benut om bogenoemde patrone en gedragstipes uit te wys. Dit blyk dat die 

toets betroubaar is, maar nie altyd geldig vir die spesifieke groep adolessente nie omdat nie 

al die adaptasiegedragstipes op bulle van toepassing was nie. 
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6.3 STEEKPROEF 

Die steekproef was baie klein, alhoewel dit al persone se name was waarvan die navorser 

bewus was. Daar is sinvolle tendense uitgewys, maar die onderwerp verdien verdere 

aandag. 

Die resultate kan dus nie veralgemeen word nie. 

6.4 GEVOLGTREKKINGS 

Die studie het drie doelwitte gestel en die volgende gevolgtrekkings kan uit elk van die 

onderskeie doelwitte gemaak word: 

* Die eerste doelwit was die verkenning van beskikbare literatuur met betrekking tot 

adolessente adaptasie binne die gesin en in die afwesigheid van die gesin, aan die 

hand van die Veerkragtigheidsmodel van gesinstres, aanpassing en adaptasie van 

McCubbin & Thompson (1991). 

'n Omvattende literatuurstudie is gedoen deurdat die Veerkragtigheidsmodel 

volledig beskryf is tesame met die adaptasie van die adolessent wie se ouers in die 

buiteland is. 

Die volledige bespreking van die adolessent se adaptasie in sy gesin, het as 

vertrekpunt gedien vir die bespreking oor die adolessente adaptasie in die 

afwesigheid van sy gesin. 

Die gevolgtrekking wat vanuit die literatuur gemaak was is dat die adolessent altyd 

in konteks van sy gesin gesien moet word. alhoewel hy fisies nie by sy gesin woon 

nie, is hy steeds deel van sy gesin en sal dit altyd sy adaptasie be1nvloed. Dit is ook 



* 

127 

bevestig in die verwerking van die toetsresultate dat die oplos van gesinsprobleme 

'n prominente rol in die adolessent wat van sy ouers geskei is, se lewe vertolk. 

Elke gesin en so ook elke individuele lid van 'n gesin ervaar krisisse en 

lewensveranderinge waarby hulle moet adapteer. Adaptasie kan dus beskou word 

as 'n normale lewensproses. 

Die Veerkragtigheidsmodel is 'n dinamiese model wat die proses van adaptasie 

sinvol en volledig beskryf. Die model het dit ook moontlik gemaak om die proses 

van adaptasie sistematies te beskryf. Dit is in hoofstuk 2 gedoen. 

Samevattend kan daar gese word dat die literatuur 'n beknopte weergawe gee van 

die adaptasie van die adolessent in sy gesin, en in afwesigheid van sy gesin. 

Die bibliografie en inhoud van die literatuurstudie is 'n bewys van die omvang en 

intensiteit van die studie wat gedoen is. 

Die tweede doelwit was om deur middel van die A-Cope vraelys (Adolescent 

coping orientation for problem experiences) te bepaal watter adaptasiegedrag en 

adaptasiepatrone die meeste voorkom by adolessente wie se ouers in die buiteland 

is, terwyl adolessente self in die Republiek van Suid-Afrika agterbly. 

Aangesien die studie verkennend van aard was, kan daar nou bepaalde tendense 

uitgewys word, wat in verdere navorsing bevestig of negeer kan word. Meeste van 

die inligting wat empiries uitgewys is, kan deur die navorser se praktykervaring 

beaam word. 

Die gevolgtrekkings waartoe gekom is, is dat die adaptasiegedragspatroon: 

vermyding van probleme- die mees waarskynlikste gedragspatroon is wat die 

respondente sal benut. Ten tweede sal die adolessent op homself vertrou en 
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optimisme ontwikkel om sy situasie te hanteer. Hieruit is dit alreeds duidelik dat 

hierdie adolessente nie op ander mense staatmaak om hulle te help nie. Daarom is 

die gedragspatroon wat die minste gebruik word die soeke na professionele 

ondersteuning. Die adaptasiegedrag wat die meeste deur die respondente 

geopenbaar was is die gebruik van dwelms, rook en op hul eie te bepaal hoe om 

probleme en spanninge uit te sorteer. Ook hieruit was dit duidelik dat die 

respondente nie op ander persone staatmaak om hulle by te staan nie, maar hul 

eerder sal wend tot vermydingsgedrag of op hul eie sal rekom. Die afleiding wat 

gemaak word is dat hulle nie ander mense met hul probleme wil belas of die indruk 

wil skep dat hulle nie hul situasie kan hanteer nie. 

Ouer respondente was meer geneig tot ontspanning as wyse van adaptasie as die 

jonger respondente. Hoe langer die tydperk wat respondente alreeds alleen in die 

Republiek van Suid-Afrika is, hoe gemakliker het hulle hul gevoelens geventileer. 

Daar was nie verder 'n daadwerklike verskil in die adaptasieproses tussen seuns en 

dogters nie. Dit het ook geblyk dat adolessente in koshuise meer geneig is tot 

optimisme, seltbetroubaarheid en soeke na sosiale ondersteuning as adolessente wat 

by voogde woon. Hieruit kan dit dus bevestig word dat die doelwit bereik is. 

Die derde doelwit was om aanbevelings te voorsien vir 'n inligtingstuk wat aan 

ouers en adolessente van die Departement van Buitelandse Sake beskikbaar gestel 

kan word. Die nodige aanbevelings word in hierdie hoofstuk gemaak, deur middel 

van praktiese voorstelle en word vervolgens bespreek. 

6.5 AANBEVELINGS 

Na aanleiding van die gevolgtrekkings word bepaalde aanbevelings gemaak wat vir die 

aandag bedoel is van ouers, adolessente, en maatskaplike werkers in diens van Buitelandse 

sake. 
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6.5.1 AANBEVELINGS VIR OVERS 

Ouers behoort hul adolessent te betrek by die besluitnemingsproses van waar hy wil 

woon, in Suid- Afrika of in die buiteland. Dit sal daartoe meewerk dat die 

adolessent sy ouers se vrese en bekommernisse kan aanhoor, maar horn ook 'n 

geleentheid bied om sy saak te stel. 

Indien die adolessent besluit om in die Republiek van Suid-Afrika te bly, moet alle 

opsies vir verblyf oorweeg word en moet beide die ouers en die adolessent sover 

moontlik tevrede wees met die keuse wat gemaak word. Indien dit nie gedoen word 

nie, kan die ouers hul enersyds bekommer or die adolessent, wat sy aanpasing 

negatief sal be1nvloed of die adolessent sal horn te veel bekommer oor sy ouers wat 

sy aanpassing ook negatief kan betnvloed. 

Gedurende die eerste ses maande van die adolessent se verblyf in Suid-Afrika, gaan 

sy adaptasie waarskynlik die moeilikste wees, en moet die ouers die maatskaplike 

werker op hoogte hou van krisisse, sodat sy beide die ouers en die adolessent kan 

ondersteun. Dit kan daartoe meewerk <lat professionele dienste ook beter benut 

word. 

Ouers moet poog om aan hul adolessent die boodskap oor te dra, dat hulle geloof 

het in sy adaptasievermoens, en nie die boodskap oordra dat hy gaan misluk in sy 

adaptasie nie. Indien daar nie 'n atmosfeer van vertroue is nie, sal die adolessent 

horn oor sy ouers bekommer of sy ouers hulle oor horn, wat 'n negatiewe effek sal 

he op die adolessent se adaptasie. 

lndien ouers 'n behoefte daaraan het dat die maatskaplike werker hul adolessent 

moet besoek, moet hulle haar reeds v66r hul vertrek na die buiteland in kennis stel, 

sodat sy beide die ouers en die adolessent reeds voor die uitplasing kan ontmoet. 
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Dit is belangrik <lat ouers kennis sal neem van al die moontlike adaptasiegedrags

tipes en patrone, sodat hulle hul kinders se gedrag sinvol kan interpreteer en 

evalueer, en hul beter kan ondersteun. 

Aangesien meeste van hierdie adolessente reeds baie mobiliteit ervaar het, is <lit 

noodsaaklik <lat hulle stabiliteit sal ervaar gedurende hul verblyf in Suid-Afrika en 

nie van een huisvesting na 'n antler geskuif sal word nie, aangesien <lit telkens 

verdere adaptasie sal vereis. Stabiliteit kan waarskynlik ook meewerk tot meer 

vriendskapsverhoudings, wat baie ondersteunend vir die adolessent kan wees. 

'n Goeie verhouding tussen die ouers en die koshuisvoog of voog van die 

adolessent, is noodsaaklik. Hierdie persone is daagliks met die adolessent in kontak 

en sal bewus wees van gevaartekens. Indien daar probleme is kan die ouers in 

kennis gestel word. 

6.5.2 AANBEVELINGS VIR ADOLESSENTE 

Adolessente behoort hul gevoelens met betrekking tot hul keuse om hul ouers te 

vergesel na die buiteland of nie, met hul ouers te bespreek. Dit sal die lug vir beide 

partye suiwer, en adaptasie vir beide die ouers en die adolessente vergemaklik. 

Ongeag of adolessente hul ouers na die buiteland vergesel of nie, hou dit vir beide 

die gesin en die adolessent bepaalde verliese in. Adolessente moet hierdie verliese 

met hul ouers bespreek, maar met die oog daarop dat ouers begrip sal he vir hul 

gevoelens en nie om die ouers te laat skuldig voel nie. 

Vanuit die verwerkings van die A-Cope vraelys blyk <lit <lat die mees 

waarskynlikste gedrag, vermydende gedrag, ontwikkeling van optimisme en 

seltbetroubaarheid, asook die ventilering van gevoelens is. Adolessente behoort 

daarop te let <lat al hierdie bogenoemde gedragspatrone nie werklik die probleem 
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aanspreek, of ander ondersteuningsnetwerke omsluit nie. Indien dit vir hulle 

moontlik is, moet hulle poog om met 'n persoon met wie hulle 'n goeie verhouding 

het, hierdie probleme te bespreek, voordat dit vir hulle te oorweldigend raak. 

Adolessente behoort tydens hul verblyf in die Republiek van Suid-Afrika aan hul 

ouers terugvoer te gee oor hul adaptasie, hetsy of hulle die adaptasie positief of 

negatief ervaar. Dit sal ouers instaatstel om op hoogte te bly met hul adolessent se 

vordering en om vroegtydig professionele hulp in te roep, sou dit nodig blyk te 

wees. 

Adolessente hoef nie die adaptasieproses alleen deur te maak nie, en kan met 

vrymoedigheid professionele hulp inroep. Alle inligting sal vertroulik hanteer word 

deur professionele persone soos byvoorbeeld die maatskaplike werker in <liens van 

die Departement van Buitelandse Sake. 

6.5.3 AANBEVELINGS VIR MAATSKAPLIKE WERKERS IN DIENS VAN DIE 

DEP ARTEMENT VAN BUITELANDSE SAKE 

Kontak behoort op 'n deurlopende basis deur die maatskaplike werker met al die 

beamptes wat by die onderskeie lessenaars werk gemaak te word. Sodoende kan 

name en besonderhede van adolessente wat in die Republiek van Suid-Afrika 

agterbly verkry word. 

Sodra die name en adresse van die adolessente bekom is, moet die maatskaplike 

werker die ouers kontak en die <liens aan hulle bekendstel. Indien die ouers 

toestemming daartoe verleen moet die maatskaplike werker die adolessent besoek. 
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Daar moet gepoog word om die adolessente gedurende hul eerste jaar in die 

Republiek van Suid-Afrika twee-weekliks te besoek ten einde beskikbaar te wees 

ten tye van moeilike omstandighede en om 'n sinvolle terapeutiese verhouding 

tussen die adolessent en die maatskaplike werker daar te stel. 

Ouers moet minstens maandeliks telefonies of per brief in kennis gestel word hoe 

dit met hul kinders gaan. Dit sal aan ouers ook die vrymoedigheid gee om die 

maatskaplike werker te kontak ten tye van 'n krisis. 

Daar behoort 'n werkbare verhouding te bestaan tussen die maatskaplike werker en 

die onderskeie koshuisvoogde, sodat die maatskaplike werker gekontak sal word ten 

tye van 'n krisis en behoort die maatskaplike werker kennis te maak met al die 

koshuisvoogde. 

Die maatskaplike werker behoort 'n forum te skep vir die aanbieding van 'n sosiale 

funksie twee keer per jaar vir alle adolessente wie se ouers in die buiteland is. Dit 

sal aan adolessente geleentheid bied om hulle gevoelens en ervarings met mekaar te 

deel, en as ondersteuningsnetwerk vir mekaar dien. 

'n Inligtingstuk kan opgestel word met betrekking tot die empiriese ondersoek se 

resultate en aan ouers beskikbaar gestel word voor hul vertrek na die buiteland. 
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AANHANGSEL A 

A-COPE VOORBLADVORM/FRONT PAGE FORM 

NAAM/NAME (OPSIONEEL/OPTIONAL) · 

GEBOORTEDATUM/DATE OF BIRTH 

ADRES IN RSA/ADDRESS IN RSA 

NAAM VAN SKOOL/NAME OF SCHOOL 

SKOOLSTANDERD/SCHOOL STANDARD ......................................................... 

HUISTAAL/HOME LANGUAGE 

GESLAG/SEX ............................................................................................................ 

HOE LANK IS OUERS AL IN BUITELAND/SINCE WHEN OR HOW LONG 

HAS YOUR PARENTS BEEN ABROAD? ................................................................. . 

VAN WANNEER AF IS JY IN RSA/SINCE WHEN HA VE YOU BEEN IN THE 

RSA? ............................................................................................................................. . 

IS DAAR NOG BROERS/SUSTERS IN DIE BUITELAND/ARE THERE ANY 

OTHER BROTHERS/SISTERS ABROAD? .............................................................. . 
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IS DAAR NOG BROERS/SUSTERS IN RSA/ARE THERE ANY OTHER 

BROTHERS/SISTERS IN THE RSA? .•....•.•...•.•..••.......•...••..••..•.••••.•••...•.•.•..•••.•..•••.•..• 

OUERS SE BESONDERHEDE (OPSIONEEL) ADRES/P ARENTS 

DETAILS (OPTIONAL) ADDRESS : 

DATUM/DATE 

ALLE INLIGTING IS VERTROULIK EN SAL NIE SO ND ER U TOESTEMMING 

AAN ENIGE PERSOON BEKEND GEMAAK WORD NIE/ALL INFORMATION IS 

CONFIDENTIAL AND WILL NOT BE REVEALED TO ANYONE WITHOUT 

YOUR PERMISSION. 
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AANHANGSEL B 

FAMILY STRESS COPr\G A.'"D HEALTii PROJECT 
1300 Linden Drive 
University of Wisconsin-Madison 
Madison, WI 53706 

A-COPE 

FAMILY HEALTH PROGRAM 
FORMB 

1983 
H. Mc:Cubbin & J. Patterson 

ADOLESCENT-COPING ORIENTATION 
FOR PROBLEM EXPERIENCES 

Joan M. Patterson Hamilton I.1\kCubbin 

PURPOSE 
A-COPE is designed to record the behaviors adolescents find helpful to them in managing problems or difficult situations 
which happen to them or members of their families. 

COPING is defined as individual or group behavior used to manage the hardships and relieve the discomfort associated 
with life changes or difficult life events. 

DIRECTIONS 
• Read each of the statements below which describes a behavior for coping with problems. 

• Decide how often you do each of the described behaviors when you face difficulties or feel tense. Even though you may 
do some of these things just for fun, please indicate ONLY how often you do each behavior as a way to cope with 
problems. 

• Circle one of the following responses for each statement: 
1 - ]'{EVER 2 - HARDLY EYER 3 - SOMETIMES 4. OFTEN 5 - MOST OF THE TIME 

• Please be sure and circle a response for each statement 

NOTE: Anytime the words parent, mother, father, brother or sister 
are used, they also mean step-parent, step-mother, etc. 

~ 
= 

i.. e: ... VI ~ > ... t;J .§ 
.?;> 

.... - Q 

Ill 

E 
i.. e: ... VI :3 > ... 
~ 

~ .?;> 
.... 

i.. 
Q 

i.. = "O ... = -When you face difficulties or feel ... "O Ill ... \\'hen you face difficulties or feel Ill 
> i.. E ... "' > i.. E ... "' .::: Q .:! .:= Q 

~ ... Q Ill Q ::::: tense, how often do you z - ti:) 0 ::::: tense, how often do you z - tn 0 

1. Go along with parents' requests and 1 2 3 4 5 7. Eat food 1 2 3 4 5 
rules 

2. Read 1 2 3 4 5 8. Try to stay away from home as much 1 2 3 4 5 
as possible. 

3. Try to be funny and make light of it all 1 2 3 4 5 9. Use drugs prescribed by a doctor 1 2 3 4 5 

4. Apologize to people 1 2 3 4 5 10. Get more involved in activities at 1 2 3 4 5 
school 

s. Listen to music- stereo, radio, etc. 1 2 3 4 5 11. Go shopping; buy things you like 1 2 3 4 5 

6. Talk to a teacher or counselor at 1 2 3 4 5 12. Try to reason with parents and talk 1 2 3 4 5 
school about what bothers you things out; compromise 

Please turn over and complete -----•>,.. 

F-9236 
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.. .. 
E E 

... E= ... E= .. .. ... .,, 
~ ~ > When you face difficulties or feel > = When you face difficulties or feel ~ 

... 
~ .§ .§ -- -tense, how often do you ;:..., 0 tense, how often do you 

;:..., 0 ... :s ... ... =a Ci = ... = - ... ... -> ... E ~ 
.,, > ... E "' .. ..!! 0 0 ... =- 0 .:: 0 

::;; z - 0 ::; z - {I) 0 - {I) 

13. Try to improve yourself (get 1 2 3 4 5 34. Get professional counseling 1 2 3 4 5 
body in shape, get better grades, (not from a school teacher or 
etc.) school counselor) 

14. Cry 1 2 3 4 5 35. Try to keep up friendships or 1 2 3 4 5 
make new friends 

15. Try to think of the good things in 1 2 3 4 5 36. Tell yourself the problem is not 1 2 3 4 5 
your life important 

16. Be with a boyfriend or girlfriend 1 2 3 4 5 37. Go to a movie 1 2 3 4 5 

17. Ride around in the car 1 2 3 4 5 38. Daydream about how you 1 2 3 4 5 
would like things to be 

18. Say nice things to others 1 2 3 4 5 39. Talk to a brother or sister about 1 2 3 4 5 
how you feel 

19. Get angry and yell at people 1 2 3 4 5 40. Get a job or work harder at one 1 2 3 4 5 

20. Joke and keep a sense of humor 1 2 3 4 5 41. Do things \\ith your family 1 2 3 4 5 

21. Talk to a minister/priest/rabbi 1 2 3 4 5 42. Smoke 1 2 3 4 5 

22. Let off steam by complaining to 1 2 3 4 5 43. Watch T.V. 1 2 3 4 5 
I family members 

I 23. Go to church 1 2 3 4 5 44. Pray 1 2 3 4 5 

24. Use drugs (not prescribed by 1 2 3 4 5 45 .. Try to see the good things 1 2 3 4 5 
doctor) in a difficult situation 

25. Organize your life and what you 1 2 3 4 5 46. Drink beer, wine, liquor 1 2 3 4 5 
have to do 

26. Swear 1 2 3 4 5 4 7. Try to make your own decisions 1 2 3 4 5 

27. Work hard on schoolwork or 1 2 3 4 5 48. Sleep 1 2 3 4 5 
other school projects 

28. Blame others for what's going 1 2 3 4 5 49. Say mean things to people; be 1 2 3 4 5 
V.TOng sarcastic 

29. Be close with someone you care 1 2 3 4 5 50. Talk to your father about what 1 2 3 4 5 
about bothers you 

30. Try to help other people solve 1 2 3 4 5 51. Let off steam by complaining to 1 2 3 4 5 
their problems your friends 

31. Talk to your mother about what 1 2 3 4 5 52. Talk to a friend about how you 1 2 3 4 5 
bothers you feel 

32. Try, on your own, to figure out 1 2 3 4 5 53. Play video games (Space Invad- 1 2 3 4 5 
how to deal with your problems ers, Pac-Man) pool, pinball, etc. 
or tension 

33. Work on a hobby you have 1 2 3 4 5 54. Do a strenuous physical activity 1 2 3 4 5 
(sewing, model building, etc.) Gagging, biking, etc.) 
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