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In hierdie studie word die invloed van subtiele ouerlike 

verwerping op die leefwereld van die adolessent aange

spreek. Subtiele ouerlike verwerping manifesteer nie net 

in die afwesigheid van lief de en warmte in die ouer-kind 

verhouding nie, maar vind ook neerslag in fisiese-, 

emosionele- en opvoedingsverwaarlosing. 

Uit die literatuurstudie blyk dit dat ouerlike houdings, 

wat in hul opvoedingstyl weerspieel word, bepalend is vir 

die adolessent se belewing van aanvaarding of verwerp

ing. Oorsake van ouerlike verwerping setel in ouers se 

agtergrond, hul huidige omstandighede en die kind self. 

In die empiriese ondersoek is die leefwereld van die 

adolessent wat ouerlike verwerping beleef, verken. Vol

gens die resultate blyk dit dat hierdie adolessente se 

relasies problematies is, dat hulle 'n lae selfbeeld het 

en dat hulle gevoelens van angs en minderwaardigheid 

beleef. 
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SUMMARY 

ADOLESCENTS WHO EXPERIENCE PARENTAL REJECTION 

BY: 

DEGREE: 

DEPARTMENT: 

UNIVERSITY: 

SUPERVISOR: 

This study 

ESTHER ANNA RAUTENBACH 

MASTER OF EDUCATION - SPECIALISATION 

IN GUIDANCE AND COUNSELLING 

PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

PROF L J JACOBS 

addresses 

rejection 

parental 

on the life 

the influence of subtle parental 

world of adolescents. subtle 

rejection manifests not only in the lack of 

warmth and love in the parent-child relationship but also 

in physical, emotional and educational neglect. 

From the literature study it is evident that, parental 

rejection which is reflected in their educational style 

will determine whether a child experiences rejection or 

acceptance. 

background 

also in the 

causes of parental rejection reside in the 

of parents, their existing circumstances and 

rejected child itself. 

The empirical study investigates the life world of 

adolescents who experience subtle parental rejection. 

According to the results it seems that these adolescents 

experience 

self-image 

problematic relati?nships, they have a low 

and also experience feelings of anxiety and a 

sense of inferiority. 
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ADOLESSENTE WAT VERWERPING BELEWE 

HOOFSTUK 1 

BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM, PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN 

DIE ONDERSOEK 

1.1 INLEIDING 

Wanneer ouers kinders wil he, kan daar verwag word dat hulle 

welkom is. So 'n kind behoort liefde en aanvaarding tuis te 

ervaar. Die kind behoort veiligheid en geborgenheid in die 

ouer-kind verhouding tuis te ervaar. Dit is vanuit hierdie 

vertrouensverhouding wat die kind na die buitewereld beweeg en 

relasies stig. Aanvanklik behoort hy telkens te kan terugkeer 

na hierdie geborgenheid waar hy onvoorwaardelik aanvaar word. 

Mettertyd raak die kind los van sy ouers terwyl hy sy eie 

identiteit verwerf. 

Tog gebeur dit dat ouers hul kinders om verskeie redes verwerp, 

wat gevolglik die ouer-kind verhouding versteur. Ouers 

mishandel of verwaarloos hul kinders fisiek of emosioneel. Uit 

hierdie versteurde verhouding moet die kind sy wereld verken. 

Daar kan verwag word dat hierdie verwerping 'n invloed op die 

persoonlikheids- en relasievorming van die kind sal he. 
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1.2 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

Jongmense wat dikwels nog nie ryp vir die huwelik is nie, trou 

as gevolg van 'n onbeplande swangerskap. Die vraag ontstaan 

in hoe 'n mate 'n kind in hierdie situasie onbewustelik aan 

ouerlike verwerping blootgestel word. Ouers besef dalk later 

dat die huwelik 'n fout was, maar ter wille van die kind{ers) 

is daar nie sprake van 'n egskeiding nie. Albei ouers is ook 

nie noodwendig skuldig aan die verwerping nie en dit kompliseer 

die verhouding tussen die ouers verder. Dit kan daartoe lei 

dat inkonsekwente dissipline toegepas word. 'n Verdere vraag 

wat na vore kom, is watter invloed hierdie omstandighede 

moontlik op die kind en in die besonder op sy relasievorming 

het. 

By s6 'n ouerpaar wat as gevolg van 'n onbeplande swangerskap 

skielik moes trou, is waargeneem dat die moeder so oorweldig 

word deur skuldgevoelens oor die omstandighede waarbinne die 

kind gebore is, dat sy haar angsgevoelens onbewustelik aan die 

kind oordra. 

Die moeder dra byna alle verantwoordelikheid vir die skoolwerk 

op haar skouers en die kind word nie die geleentheid gegun om 

self verantwoordelikheid te aanvaar nie. Die moeder vrees in 

so 'n mate mislukking by die kind dat sy noodgedwonge 

oorbetrokke raak. By die kind word 'n totale gebrek aan 
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selfvertroue en eiewaarde gevind. 

Die navorser het verder waargeneem dat 'n ander kind uit s6 'n 

huwelik uitermate na erkenning binne skoolverband strewe. Deur 

middel van puik skoolwerk en sportprestasie het die kind daarin 

geslaag om vir hom 'n wereld te skep waarin hy aanvaar en 

uiteindelik bewonder word. Die kind kom daarom redelik normaal 

in sy interpersoonlike relasies voor. 

Binne 'n normale huwelik gebeur dit soms dat die moeder of 

vader 'n kind van 'n spesifieke geslag begeer. Die vraag 

ontstaan of hierdie behoefte van die ouers ook kan lei tot 

subtiele verwerping van die kind. By geleentheid is waargeneem 

dat twee dae verloop het alvorens die moeder die baba in haar 

arms kon neem. Sou die moeder in hierdie geval die aanvanklike 

verwerping totaal en al kon oorkom? Bly daar nie moontlik iets 

daarvan agter wat die kind dwarsdeur sy lewe negatief raak nie? 

l.3 ONTLEDING VAN DIE PROBLEEM 

1.3.1 Inleiding 

Verskeie navorsers het reeds van die probleem van ouerlike 

verwerping bewus geword. Die fenomeen is reeds met 

verskeie ander tendense in verband gebring, byvoorbeeld: 'n 

moeder se werklas {Kitahara 1986:789), akademiese prestasie 
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(Starkey 1980:67), sosiale status (Rohner, Hahn & Rohner 

1980:55), aggressiewe gedrag (Reidy 1977:1140), jeugmisdaad 

(Simons, Robertson & Downs 1989:297), ensovoorts. 

Vervolgens word 'n opsomming gegee van die belangrikste studies 

in verband met ouerlike verwerping: 

Ouers van verwerpte kinders 

Die rol van die ouers in ouerlike verwerping word deurgaans 

in die literatuur as van kardinale belang beskou (Cox 1972: 

437; Nihira, Yusin & Sinai 1975:787; Downs & Robertson 

1987/88:24; Sandu & Bhargava 1988:97). 

1.3.2.1 Gesinsrelasies 

Die vroee moeder-kind relasie is belangrik vir die vorming 

van die kind se persoonlikheid. Interaksie tussen moeder 

en kind lei tot binding. Toereikende binding het 'n posi

tiewe invloed op die emosionele, sosiale en persoonlik

heidsontwikkeling van die kind. 

Moeders baat daarby indien hulle kennis dra van die basiese 

behoeftes van kinders op die verskillende ontwikkeling

stadia. Moeders behoort verder te besef dat goeie moeder

kind verhoudings ook 'n invloed op die kind se persoonlik

heidsontwikkeling uitoefen (Sing & Kaur 1990:20). 
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Fauber, Forehand, Thomas en Wierson {1990:1112) het gevind 

dat huweliksonmin 'n versteuring in die ouer-kind ver

houding veroorsaak en adolessente kan gevolglik aan

passingsprobleme ondervind. 

Voorskoolse kinders wat in moeilike lewensomstandighede 

grootword en waar die moeders nie sosiale ondersteuning 

geniet nie, is byvoorbeeld in 'n hoer risikogroep vir 

moederlike verwerping {De Leon Saintz 1990:245). 

Soddy {1964:41-42) is van mening dat "ongewenstheid" gesien 

moet word binne die verband van die styl van interper

soonlike relasie binne 'n familie. Hy beskryf ongewenst-

heid tweeledig, naamlik: Eerstens, waar die begeerte om 

'n kind vir sy eie onthalwe ontbreek, en tweedens waar daar 

'n negatiewe houding jeens die kind is. Hy beskryf verder 

drie soorte gesinsorganisasies en funksioneringstyle, 

naamlik die kerngesinstyl, die uitgebreide gesinstyl en die 

stamstyl, die ui tgebreide gesinstyl en die stamstyl van die 

klein gemeenskap waar alma! mekaar ken. 'n Onwelkome kind 

word verskillend deur die drie soorte style beskou. Binne 

'n stam byvoorbeeld, het die stam, en nie net die ouers 

nie, belang by die geboorte van 'n kind. Anders as in die 

kerngesin is daar ander persone buiten die ouers wat 'n 

opvoedende rol in die kind se lewe speel. 
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ouerlike houdings 

McGuire (Singh & Kaur 1990:10) beskou die invloed van ouers 

as belangrik vir alle stadia en nie net tydens die 

kinderjare nie. Sommige gesinslede het 'n goter invloed op 

sekere ouderdomme as antler, byvoorbeeld die moeder se rol 

is in die eerste lewensjare belangriker as antler lede van 

die gesin. Dominerende, beskermende en motiverende 

ouerlike houdings is gedurende die vroee periode van die 

kinderjare die belangrikste. Gedurende die latere 

kinderjare, wanneer die kind voorberei vir die kritieke 

adolessensiefase, wil die kind onafhanklik word en 

selfstandig besluite neem. Die kind se onvermoe om 

onafhanklik te word indien die ouers se houdings nie 

verander nie kan horn afhanklik en onderdanig maak. 

Ouerlike houdings word as belangrik beskou omdat dit 'n 

sterk impak op die vorming en ontwikkeling van per

soonl ikheid en gedrag maak. Volgens Hurlock (1978:497) 

bestaan daar bepaalde houdings jeens kinders. Die 

belangrikste houdings is die van oorbeskerming (uitermate 

sorg en kontrole), permissiwiteit (die wil om die kind toe 

te laat om te doen soos hy wil, met baie min beperkinge), 

inskiklikheid ('n oormaat permissiwiteit), verwerping 

(onbesorgdheid oor uitermatige eise of open like 

vyandigheid), aanvaarding (behou belangstelling in, en 
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liefde vir die kind), oorheersing (deur een of albei 

ouers), onderwerping, (toelaat dat die kind die ouers en 

ander in die huis domineer), begunstiging (ouers wat 'n 

spesifieke kind voortrek), en oorambisie (onrealistiese hoe 

ambisie vir die kind). 

Navorsing deur Rangaswami (1989:75-76) toon dat die meeste 

kinders wat suksesvol is as hulle grootword, gewoonlik uit 

huise kom waar die ouerlike houdings welwillend en warm is. 

Hierdie kinders neig om konstruktief, interafhanklik en 

onafhanklik te wees. Die kinders wat ongunstige ouerlike 

houdings beleef en ontneem word van toegeneentheid en sorg, 

ontwikkel byvoorbeeld persoonlikheids- en gedragsprobleme. 

Die ouer-kind relasie is daarom 'n delikate proses wat baie 

versigtig hanteer behoort te word. 

Munsinger (Rangaswami 1989:76) beweer dat wanneer die 

ouerlike houding verwerpend is, die kind geneig is om 

angstig, onseker en vyandig te wees. Oorbeskermings-

houdings lei weer tot onderdanigheid, afhanklikheid en 'n 

negatiewe selfbeeld. Uitermate toegeeflike houdings van 

ouers lei tot selfsug, 'n lae frustrasiedrempel, rebelsheid 

en onbedagsame gedrag. Wanneer die ouers perfeksionistiese 

houdings toon, toon die kind 'n oorontwikkelde gewete, 'n 

geneigdheid tot konflik, skuldgevoelens en selfverdoeming. 

Gebrekkige dissipline kan verder tot 'n antisosiale 
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geneigdheid asook 'n gebrek aan bedagsaamheid lei. Indien 

ouers streng dissiplineerders is, ontwikkel die kind vrees, 

'n onvermoe om vriende te maak en toon hy 'n gebrek aan 

inisiatief. Die teendeel is ook waar: Indien die ouers 

inkonsekwent is in die dissiplinering van kinders, vind die 

kinders dit moeilik om stabiele waardes te ontwikkel en is 

die kanse goed dat hulle aggressief in hulle gedrag sal 

wees. 

Navorsing (Rangaswami 1989:76) toon dat ouerlike houdings 

teenoor probleemkinders en gestremde kinders gewoonlik 

minder positief is. Veral ouerlike houdings jeens 

verstandelik gestremde kinders is ongunstig. Sommige van 

die houdings word uitgedruk in gevoelens van skuld, 

skaamte, pessimisme, vyandigheid en verwerping. Daar is 

bevind dat ouerlike opvoedingshoudings ook die aanpassing 

en ontwikkeling van die gehoorgestremde kind affekteer en 

dat dit die beste voorspeller vir die selfbeeld van so 'n 

kind is (Warren & Hasenstab 1986:289). Gesonde gesins-

verhoudings is een van die belangrikste redes waarom die 

gesinsgeorienteerde benadering tot rehabilitasie van die 

gehoorgestremde beklemtoon behoort te word. 

Rohner en Rohner (1981:245) het 'n stel gedragsreels oor 

twee belangrike dimensies van ouerlike gedrag, naamlik 

ouerlike aanvaarding/verwerping en ouerlike kontrole 
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voorgestel. Kinders van verskillende kulture ondervind 

warmte (aanvaarding/verwerping) en beheer (permissiwiteit/ 

strengheid) van hulle ouers of ander belangrike versorgers. 

Hierdie vorme van ouerlike gedrag beinvloed die gedrags

en persoonlikheidsontwikkeling van kinders. 

Verwerping en aanvaarding tesame vorm die warmtedimensie 

van ouerlike gedrag; permissiwiteit en strengheid vorm 

saam die beheerdimensie. Beide warmte en beheer is bipol~re 

dimensies met verwerping, of die afwesigheid van warmte en 

toegeneentheid, aan die een pool van die skaal, en 

aanvaarding aan die ander. Insgelyks staan permissiwiteit 

(lakse beheer, met ander woorde, die kind kan doen wat hy 

wil) teenoor strengheid of beperkende beheer (Rohner & 

Rohner 1981:245). 

Die verwerpingskant van die warmtedimensie is in twee 

subkomponente gedifferensieer: ouerlike vyandigheid en 

aggressie aan die een kant, met ouerlike ongeergdheid en 

verwaarlosing aan die ander. Vyandigheid en ongeergdheid 

verwys na ouers se innerlike gevoelens en houdings, waar 

aggressie en verwaarlosing, as vorms van waarneembare 

gedrag, in 'n groot mate deur van hierdie interne. 

toestande, onderskeidelik, veroorsaak word. 

Rohner en Rohner (1980:1) poog om deur middel van hul 
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aanvaarding/verwerpingsteorie (Parental acceptance-

rejection theory (PART)), die omstandighede waaronder ouers 

hul kinders aanvaar of verwerp, asook die belangrike 

gevolge van ouerlike aanvaarding/verwerping, te voorspel. 

Navorsing aangaande egosentrisme en selfbewustheid by 

adolessente, toon dat ouerlike houdings van ondersteuning 

en toegeneentheid die voorkoms van egosentrisme verlaag 

terwyl ouerlike verwerping selfbewustheid by adolessente 

verhoog het (Riley, Adams & Nielsen 1984:401). 

Witmer (1932:187) is van mening dat, hoewel die term 

"verwerping" gereeld deur klinici gebruik word om die 

moeder se houding jeens haar kind te beskryf, die 

manifestasies daarvan nie duidelik gedefinieer is nie. In 

die algemeen word egter gese dat die "verwerpende moeder" 

die een is wie se gedrag teenoor haar kind aandui dat sy 

nie van hom hou nie. 

Volgens Soddy (1964:39) is kinders se gewenstheid een van 

die mees kultuurgebonde menslike houdings. Dit is volgens 

hom amper onmoontlik om veralgemenings oor ouerlike 

houdings te maak. In sommige kulture kan die gebrek aan 

'n positiewe behoefte vir die kind katastrofiese gevolge 

vir die kind se ontwikkeling he, byvoorbeeld vir 'n kind 

wat binne die kerngesin verwerp word. In ander kul ture 
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word die pasgebore baba nie erken as 'n unieke 

persoonlikheid nie, byvoorbeeld in die Chinese, Hindu en 

Moslem kulture waar die kind eerder vir sy sosiale rol as 

vir sy indiwidualiteit begeer word. 

Die verwerpte kind 

Die kind wat verwerping belewe is die ander sleutelfiguur 

in die verhouding waar ouerlike verwerping ter sprake kom. 

Alkohol- en Dwelmmisbruik 

Navorsing oor alkohol- en dwelmmisbruik by adolessente toon 

dat hierdie adolessente hul vaders as laag in emosionele 

warmte ervaar. Die kwaliteit van relasies in die gesin is 

voorts ook belangrik aangesien hierdie groep hulle moeders 

en vaders meer negatief as die kontrolegroep beoordeel 

het. Spesifiek vaderlike verwerping word met alkohol- en 

dwelmmisbruik geassosieer {Emmelkamp & Heeres 1988:213). 

Die navorsing van Simons en Robertson {1989:273) ondersteun 

hierdie stelling en voeg by dat ouerlike verwerping, in 

samehang met ander faktore, die moontlikheid van dwelm

misbruik by adolessente verhoog. 

Navorsing deur Downs en Robertson (1987/88:24) oor 

adolessente drankgebruik toon dat daar 'n verskil tussen 
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die geslagte bestaan: By vroue het gesinsdinamiek 'n swak 

direkte invloed op alkoholgebruik gehad terwyl ander 

faktore soos byvoorbeeld portuurgroepaffiliasies en die 

vlak van depressie 'n direkte invloed op alkoholgebruik 

gehad het. Mans se alkoholgebruik het nie verband gehou 

met gesinsdinamiek, portuurgroepaffiliasie en depressie 

nie. 

Fisieke gebreke 

Egnal en Daneel (1980:3) het 'n studie onderneem waarin 29 

ouers se gevoelens teenoor hul verstandelik-gestremde 

kinders op 'n vyfpuntskaal beoordeel is. Klem is geplaas 

op gevoelens van aanvaarding, ontkenning, depressie, afkeer 

en verwerping. Volgens die resultate blyk dit dat moeders 

geneig is om meer emosioneel te reageer, veral in terme van 

afkeer en depressie, terwyl vaders baie minder emosioneel 

reageer. 

Depressie 

Oor die teenwoordigheid van simptome van depressie by 

adolessente as gevolg van ouerlike gedrag, het Baron en 

McGillivray (1989:50) gevind dat vaderlike verwerping en 

die moeder se sielkundige beheer (dit is sielkundige 

metodes wat die moeder gebruik om die kind se gedrag en 
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aktiwiteite s6 te beheer dat die kind nie as indiwidu 

afsonderlik van sy ouers ontwikkel nie), as twee belangrike 

voorspellers van adolessente depressie beskou kan word. 

Waargenome ouerlike verwerping is volgens Robertson en 

Simons {1989:125) die grootste gesinsfaktor wat met 

simptome van depressie geassosieer word. Hiervolgens het 

waargenome ouerlike verwerping 'n direkte, sowel as 'n 

indirekte invloed op die eiewaarde van adolessente. 

Dit blyk verder dat hierdie adolessent 'n selfblamerende 

toerekeningstyl ontwikkel as antwoord op 'n waargenome 

gesinsatmosfeer van byvoorbeeld oormatige ouerlike kritiek, 

bespotting, en verkleinering. 

Die adolessent se relasies 

Adolessente het 'n komplekse relasietaak binne die gesin. 

Verskillende strategiee word deur adolessente tydens 

onderhandelinge met ouers aangewend. Die adolessent wil 

van afhanklikheid na onafhanklikheid beweeg terwyl hy 

steeds goeie relasies met die gesinslede wil handhaaf. 

Hulle inskiklikheids-weerstandstrategiee behels die 

volgende: 

(1) nie-onderhandeling, waarmee hulle meer onafhanklik 
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wil word, maar wat moontlik relasies kan benadeel; 

(2) identiteitsbestuur, wat help om lewensrolle te 

verstaan, maar wat moontlik teenproduktief ten 

opsigte van outonomiteit kan wees; 

(3) regverdiging, wat hulle help om hul argumente 

duidelik te maak asook om hul eie gedrag te verstaan; 

(4) onderhandeling, wat gebruik word om probleme op te 

los (White, Pearson & Flint 1989:614). 

Die adolessent se relasies met die portuurgroep 

Navorsing toon dat hoe meer ouers met hul ouerlike rolle 

tevrede is, hoe minder beleef die adolessent negatiewe 

portuurrelasies (Bullock 1988: 265). Hierdie bevinding toon 

'n skynbare verband tussen die ouers se kennis van 

kinderontwikkeling en hul kinders se sosiale bevoegdheid 

in hul relasies met die portuurgroep. 

Volgens Patterson, Cohn en Kao (1989:21) toon die mate van 

moederlike warmte en hul kinders se relasies binne 'n groep 

'n beduidende verband met gedragsprobleme en bekwaamhede 

in die skool. Kinders wat deur hulle portuur verwerp is 

en min warmte in hul verhouding met hul moeders beleef het, 
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oorskat hulle eie portuuraanvaarding en verstandelike 

vermoens in vergelyking met objektiewe verslae daaroor. 

Resultate was dus konsekwent: 'n belewing van moederlike 

warmte beskerm die kind teen aanpassingsprobleme wat 

geassosieer word met portuurverwerping. 

Austin en Lindauer (1990:5) het in 'n studie oor pro

blematiese portuurrelasies vier gewilde en vier ongewilde 

seuns afsonderlik in semi-gestruktureerde aktiwiteite met 

hul eie moeder en vader, die moeder en vader van 'n meer 

gewilde seun, en die moeder en vader van 'n ongewilde seun, 

waargeneem. Ouers van gewilde seuns het uitgebreide 

interaktiewe patrone wat hulle in staat stel om kinders wat 

nie hulle eie is nie, lof toe te swaai en aan te moedig. 

Insgelyks wou dit voorkom asof gewilde kinders meer 

sensitief as ongewilde kinders was vir 

omstandigheidsfaktore wat gedurende interaksies met vreemde 

ouers voorgekom het, en daarom beter in staat was om hulle 

gedrag aan te pas volgens die eise van die situasie. 

Persoonlikheidstrekke van die verwerpte kind 

Sandu en Bhargava ( 1988: 103) het deur middel van hulle 

studie probeer uitvind wat die gevolg van ouerlike 

aanvaarding en verwerping op die persoonlikheidstrekke van 

kinders is. Hulle het bevind dat die verwerpte kinders 
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aansienlik verskil ten opsigte van die nege persoonlik

heidsfaktore wat bestudeer is. Hulle bevind dat aanvaarde 

kinders uitgaande, emosioneel stabiel, gehoorsaam, sorgvry, 

waaghalsig, selfversekerd, gekontroleerd, ontspanne en 

ongefrustreerd is. 

Die verwerpte kind daarenteen neig om gereserveerd, 

emosioneel minder stabiel, aggressief, baie skaam, slu, 

bang, onverskillig en gespanne te wees. Die skrywers kom 

dus tot die gevolgtrekking dat die persoonlikhede van 

aanvaarde kinders aansienlik verskil van die persoonlikhede 

van verwerpte kinders. 

Selfaanvaarding word bepaal deur 'n bevredigende en 

aangename gesinslewe. Die ontwikkeling van angs en 

neurotiese simptome blyk die gevolg te wees van 'n persoon 

se persepsie dat sy of hy nie daarin slaag om aan die 

standaarde te voldoen nie, eerder as ontevredenheid met die 

gesinslewe. Dit blyk dat 'n bevredigende gesinslewe nie net 

selfaanvaarding in die hand werk nie, maar oak motivering 

vir skoolwerk kan verhoog (Mitchell 1963:239). 

Gedragsuitinge van die verwerpte kind 

Die resultate van navorsing van Peretti, Clark en Johnson 

(1984:313) bewys dat kinders wat veral deur die vader 
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verwerp word, negatiewe aandagsoekende klaskamergedrag sal 

openbaar om aanvaar te word. 

Die voorkoms van kindermishandeling as 'n ernstige sosiale 

probleem, word in die afgelope jare toenemend erken, terwyl 

daar steeds min en onvoldoende navorsing oor die mis

handelde kind se groei en ontwikkeling gedoen is. Reidy 

{ 1977: 1140) vergelyk die aggressiewe karaktereienskappe van 

die jong mishandelde kind met die van die nie-mishandelde, 

maar verwaarloosde en normale kinders. Resultate dui aan 

dat mishandelde kinders meer aggressie toon as die nie

mishandelde, maar verwaarloosde en normale kinders op TAT 

{Tematiese Appersepsie Teets) stories en in vrye spel. 

Beide die mishandelde en nie-mishandelde verwaarloosde 

groepe toon opmerklik meer aggressie in die skoolopset as 

normale kinders. Die bevindinge sluit aan by vorige 

beskrywings van mishandelde kinders as oormatig aggressief, 

en dit ondersteun die sosiale leerteorie dat kinders wat 

blootgestel word aan aggressiewe ouerlike modelle, self 

aggressiewe karaktereienskappe sal toon. 

Hierdie bevindinge is in ooreenstemming met vorige 

navorsing (Bandura 1973:93) wat fisiese straf in die huis 

met hiperaggressie in kinders verbind. 
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Jeugmisdaad 

Simons, Robertson en Downs (1989:297) het die verhouding 

tussen ouerlike verwerping en jeugmisdaad ondersoek. 

Navorsingsbevindinge dui daarop dat ouerlike verwerping 

aanleiding kan gee tot jeugmisdadigheid. 

1.4 PROBLEEMSTELLING 

Vanuit die probleemontleding ontstaan die vraag of verwerping 

deur die ouers 'n beduidende invloed op die adolessent se 

totale leefwereld het. Meer spesifiek ontstaan die vraag of 

subtiele ouerlike verwerping 'n invloed het op die volgende 

aspekte: 

die relasievorming van die adolessent, 

die adolessent se selfbeeld, 

karakterontwikkeling en 

gedragsuitinge. 

1.5 DOELSTELLINGS 

1.5.1 onmiddellike doelstellinqs 

Die onmiddellike doelstellings van die studie is om die 

leefwereld van die adolessent wat verwerping beleef, te 
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ondersoek. Meer spesifiek het die navorser die volgende ten 

doel: 

die opstel van 'n vraelys ten einde adolessente wat 

ouerlike verwerping belewe te identifiseer; 

om te bepaal of die selfkonsep van die adolessente wat 

ouerlike verwerping belewe laag is, en of die selfkonsep 

van adolessente wat ouerlike aanvaarding belewe hoog is; 

om 'n relasiebeeld te vorm van die adolessent wat ouerlike 

verwerping belewe en dit te vergelyk met die adolessent wat 

ouerlike aanvaarding belewe; 

om die persoonlikheid van die adolessent wat verwerping 

belewe asook die een wat dit nie belewe nie, te verken. 

1.s.2 Verwyderde doelstellings 

In hierdie studie sal gepoog word om die leefwereld van die 

adolessent wat verwerping beleef, te verken. Indien opvoeders 

meer kennis dra van die kenmerke van die adolessent wat 

ouerlike verwerping belewe, kan dit die identifisering van 

hierdie kinders vergemaklik. 

Hulpprogramme spesifiek opgestel vir hierdie kinders kan die 
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persone betrokke by hierdie kinders in staat stel om die kind 

behulpsaam te wees in die verbetering van sy selfkonsep en 

relasievorming. 

Adolessente wat voorheen onbewus was van hul belewing van 

ouerlike verwerping kan begelei word tot 'n besluit op watter 

stappe geneem kan word sodat die gepaardgaande probleme 

aangepak kan word. 

1.6 BEGRIPSVERKLARING 

Die begrippe wat hier verklaar word, is die verklaring wat die 

navorser daaraan heg. 

1.6.1 Leefwereld 

Die leefwereld van die kind sluit alles waarby hy betrokke was 

of is en wat hy verstaan, asook die geografiese wereld, in. 

Die leefwereld word deur Vrey {1979:15) beskryf as 'n netwerk 

van relasies met objekte, mense, idees, homself, ensovoorts. 

Die kind konstateer sy leefwereld deur betekenisvolle relasies 

te vorm. Die adolessent se relasies met onder andere idees, 

waardes, mense, objekte, die self en die Here, word as 

komponente van die wereld waarin hy horn bevind, beskou (Vrey 

1979: 199-200) . 
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1.6.2 Adolessent 

Adolessensie dui op die periode van volwassewording wat strek 

van kindwees (ongeveer 12-jarige ouderdom of standerd 6) tot 

die bereiking van volwassenheid op ongeveer 22-jarige leeftyd 

(Vrey 1979:175). 

In die studie word gekonsentreer op adolessente tussen die 

ouderdomme van 14 en 18 jaar. 

1.6.3 Verwerpinq 

Verwerping word in die studie gesien as ouerlike gedrag wat 

gekenmerk word deur die afwesigheid of onttrekking van warmte 

en liefde. Manifestasies van ouerliefde word dus van die kind 

weerhou. 

L 6. 4 Relasievorminq 

Relasievorming begin reeds in die kleuterfase, wanneer die kind 

begin verstaan (Vrey 1979:80). Ook die adolessent se 

omringende wereld ka!'l ingedeel word in bree kategoriee, naamlik 

mense, byvoorbeeld ouers, gesinslede en portuur; dinge, wat 

alle objekte waarmee hy in aanraking kom, insluit en idees, wat 

'n verskeidenheid konsepte in die algemene omgang raak en 

sodanige omgang moontlik maak. Verder stig die adolessent ook 
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'n relasie met homself. 

1.6.5 Selfbeeld 

Vrey {1979:51) beskryf die selfkonsep as die konfigurasie van 

oortuigings omtrent die self en houdinge teenoor die self wat 

dinamies is en waarvan die persoon gewoonlik bewus is of bewus 

kan word. 

1.7 PROGRAM VAN DIE ONDERSOEK 

In hoof stuk twee gaan eerstens stilgestaan word by wat met die 

term aanvaarding bedoel word alvorens ouerlike verwerping en 

die verskillende vorme daarvan bestudeer word. In hoofstuk 

drie word die verwerpte kind van naderby beskou. In hoofstuk 

vier word daar na die houdings van ouers gekyk en aandag word 

gegee aan gesinsfaktore rondom ouerlike verwerping. In hoofstuk 

vyf word die navorsingsontwerp uiteengesit en in hoofstuk ses 

word die resulate van die empiriese ondersoek weergegee. In 

hoofstuk sewe word die bevinding van die studie bekend gemaak 

asook aanbevelings gedoen. 



HOOFSTUK 2 

OUERS WAT HUL KINDERS VERWERP 

2.1 INLEIDING 

Die mees opvallende vorm van ouerlike verwerping is 

mishandeling. Ander meer subtiele vorme van verwerping is 

byvoorbeeld fisiese- (Riese 1962:362), emosionele- (Wald 

1961:2) en opvoedingsverwaarlosing (Sonnekus 1976:124), asook 

oorbeskerming (Newell 1934:392). 

Alvorens daar stilgestaan word by die verskillende vorms van 

ouerlike verwerping, is dit nodig om te bepaal wat ouerlike 

aanvaarding, as teenpool, is. 

2.2 OUERLIKE AANVAARDING 

Die navorser is van mening dat die menings van vorige navorsers 

oor ouerlike aanvaarding soos volg saamgevat kan word: 

Elke kind wil primer sy ouers se liefde belewe (Steyn sa.:8; 

Vrey 1979:86; Van den Berg 1989:46; Porter 1955:158; 

Peretti, Clark & Johnson 1984:50; sandu en Bhargava 1988:97). 

Die kind wat weet dat sy ouers horn onvoorwaardelik liefhet,. 

weet dat hy hulle kan vertrou om in sy basiese behoeftes (Steyn 

sa.:5; Porter 1955:158) te voorsien. Die vertrouensverhou-
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ding gee aan die kind sekuriteit (Vrey 1979: 68; Peretti, Clark 

& Johnson 1984: 50) en daarom kan hy daarvandaan die wereld 

ondersoek ten einde tot selfontplooiing en selfverwerkliking 

te kom. 

Steyn (sa.: 1) beskou aanvaarding as "unconditional positive 

regard" wat een persoon teenoor 'n ander openbaar wanneer een 

persoon 'n ander, sonder gedagte aan eie voordeel, benader. 

Aanvaarding is dus die vorm van liefde wat die voordeel van die 

ander soek in teenstelling met die liefde wat net sy eie 

voordeel en bevrediging soek. Aanvaarding beteken positiewe 

optrede (insluitende woorde, gevoelens, houdings, ensovoorts) 

teenoor ~n ander persoon, bloot op grond van die feit dat hy 

'n mens is. In sy relasie met sy ouers beleef die kind nie 

neutraliteit nie: As hulle horn nie lief het en aanvaar nie, 

beleef hy verwerping. 

Ouerlike aanvaarding as teenpool van ouerlike verwerping behels 

die skep van 'n positiewe emosionele klimaat waarbinne die kind 

onvoorwaardelik aanvaar word. Ouerlike aanvaarding manifesteer 

in liefde, warmte en goedkeuring van die kind in sy of haar 

totaliteit en dit is hierdie positiewe klimaat wat ideaal vir 

die ontwikkeling van 'n kind wat op alle terreine goed kan 

aanpas, aldus Van den Berg (1989:45-46). 

Verskeie outeurs soos aangehaal in van den Berg ( 1989: 46). is 
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van mening dat aanvaarding verder in toewyding van die kind se 

belange, sensitiwiteit ten opsigte van die kind se behoeftes, 

warmte en onvoorwaardelike liefde manifesteer. Die kind word 

toegelaat om sy optimale potensiaal te ontwikkel. Kinders wat 

deur hulle ouers aanvaar word, behoort daarom gelukkig en goed 

aangepas te wees. Hierdie kinders het 'n goeie selfbeeld en 

hoe eiewaarde. 

Porter (1955:158) definieer ouerlike aanvaarding as gevoelens 

en gedrag van ouers wat gekenmerk word deur onvoorwaardelike 

liefde vir die kind, erkenning van die kind as persoon met 

gevoelens, met 'n reg en 'n behoefte om sy gevoelens uit te 

druk. Sodanige ouers heg waarde aan die uniekheid van die kind 

en gee erkenning aan die kind se behoefte om outonomiteit ten 

einde 'n onafhanklike indiwidu te word. 

Fauber et al (1990:1115) definieer aanvaarding as die mate 

waarin die moeder toon dat sy naby haar adolessent wil wees, 

asook die handhawing van 'n positiewe verhouding met horn of 

haar. Egnal en Daneel ( 1980: 3) beskryf aanvaarding as "the 

ability to receive with favour". 

steyn (sa.:10) haal navorsingsresultate van Coleman aan wat 

toon dat die belangrikste enkele faktor wat by goedaangepaste 

kinders gevind is, die feit is dat hulle behoefte aan liefde 

en aanvaarding bevredig is. Volgens Peretti, Clark en Johnson 
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(1984:50) is dit belangrik dat die kind ouerlike liefde beleef. 

Sandu en Bbargava (1988:97) stel dit dat elke indiwidu liefde 

en aanvaarding nodig bet vir sy emosionele welsyn. 

In die geval van aanvaarde kinders word liefde f isiek en in 

woorde betoon. Fisieke liefde word deur drukkies en soentjies 

betoon, terwyl verbale liefde deur woorde van aansporing en 

aanmoediging, waardering en ondersteuning, asook 

komplimentering betoon word. Al bierdie gedragspatrone sal by 

die kind die gevoel van beminlikbeid en aanvaarding wek (Sandu 

& Bbargava 1988:98). 

Aanvaarding is konstruktief, aktief en positief. Aanvaarding 

is positief in soverre dit die uitdrukking van sekere basiese 

aannames in verband met die ander persoon is. Hierdie aannames 

is: 

die geloof dat die persoon 'n menswaardige lewe kan en wil 

veer; 

elke persoon bet die reg en potensiaal om sy eie en die 

regte beslissings te neem en om 'n selfaktualiserende en 

sosiaal nuttige lewe te lei; 

elke persoon is verantwoordelik vir sy eie lewe, kan en 

meet sy beslissings self neem; 
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elke mens het die vermoe om tot 'n menswaardige bestaan te 

groei en dat die groeiproses deur die aanvaarding van 'n 

ander aan die gang gesit word (Steyn sa.:2). 

Omdat aanvaarding of verwerping deur 'n persoon se hele houding 

en alle optrede openbaar word, kan dit nie verberg word nie. 

Aanvaarding is derhalwe nie net die verberging of onderdrukking 

van verwerping nie. Aanvaarding word deur Steyn ( sa. : 3) beskou 

as 'n basiese lewenstyl, 'n sekere benadering tot en beskouing 

van die wereld wat op grond van ervaring aangeleer, afgeleer 

of verander kan word. 

Die situasie waarin sodanige aanvaarding kan plaasvind, sal 

waarskynlik deur die volgende eienskappe gekenmerk word (Steyn 

sa.:5-6): 

minimum druk of dominering; 

maksimum spontane1teit; 

maksimum kommunikasie; 

geen rede vir 'n persoon om die ander aan te val, te 

domineer, of te dwing nie; 

maksimum harmonieuse samewerking en 
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daar sal nie konflik met die omgewing wees nie (Steyn 

sa.: 5-6). 

Volgens Steyn (sa.:7) leer 'n kind gewenste gedragspatrone aan 

omdat hy besef dat hy aanvaar word (beloon word) wanneer hy die 

gewenste gedrag openbaar. 

Een van die belangrikste gevolge van aanvaarding is dat dit die 

kind 'n gevoel van sekuriteit gee. 'n Kind wat aanvaar word, 

is bereid om sy wereld te verken en om te leer hoe om dit te 

bemeester. Die gevolg is dat hy vertroue het in sy vermoens om 

na buite te leef en om met ander mense kontak te maak. 

Die kind wat aanvaar word, is bereid om homself en ander te 

aanvaar. Hierdie proses van gee en neem word in die ouerhuis 

aan die gang gesit deur die ouers se aanvaarding van die kind. 

Hierdie aanvaarding word volgens Arieti (Steyn sa.:8) onderle 

deur 'n basiese vertroue tussen moeder en kind wat daaruit be

staan dat die kind kan verwag dat die moeder daar sal wees en 

horn sal liefhe en dat die moeder aanneem dat die kind sal op

groei tot 'n normale, waardige en verantwoordelike volwassene. 

Rtimke (Steyn sa.:8-9) se in verband hiermee dat terwyl sommige 

outeurs van mening is dat hierdie deprivasie en verwerping deur 

latere aanvaarding reggestel kan word, dit tog moontlik is dat 
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sekere breinsisteme nie op die kritieke tydstip geprikkel is 

nie, en dat die persoon derhalwe nooit volkome van die 

verwerping en gepaardgaande deprivasie herstel nie. Hierdie 

siening impliseer dat die goedaangepaste, gesonde persoon die 

persoon is wat voel dat hy deur ander mense aanvaar word. Aan 

die ander kant kan die persoon wat verwerp voel, weer maklik 

wanaangepas wees. Aangesien die kind verwerping meer as 

enigiets anders vrees, ontwikkel angs as hy nie geborgenheid, 

emosionele sekuriteit en aanvaarding genoegsaam beleef nie. 

Hierdie toebehorenheid is nodig vir selfhandhawing, want dit 

verseker die veilige basis vanwaar eksplorasie tot 

selfontplooiing en selfverwerkliking onderneem kan word (Vrey 

1979:68). Dis is dan juis in die teenwoordigheid van relatief 

angsvrye kommunikasie dat elkeen van die deelnemers vry kan 

voel om homself te wees, en hulle kan hul behoeftes in harmonie 

met die behoeftes van die ander persoon bevredig. Anders 

gestel, in s6 'n verhouding kan elkeen word wat sy potensiaal 

is (Steyn sa.:5). 

2.3 OUERLIKE VERWERPING 

Vanuit die literatuur is dit duidelik dat kinders aan 

verskillende vorme van verwerping blootgestel kan word. 

Egnal en Daneel (1980:3) definieer verwerping as 'n weiering 

om die kind te aanvaar. Ander navorsers beskou ouerlike 
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verwerping as gedrag wat manifesteer in verwaarlosing, 

ignorering en verwerping. 

Alreeds in 1949 gee Symonds (Van den Berg 1989:42) 'n 

omskrywing van die konsep verwerping. Hy was van mening dat 

ouerlike verwerping saamgestel is uit verskeie komponente, soos 

verwaarlosing, straf en mishandeling, oorbeskerming, 

oortoegeeflikheid en outoritere en streng dissipline. 

Ouerlike verwerping word gekenmerk deur ouers se outoritere 

houdings, dominering, oorbeskerming, oortoegeeflikheid, 

besitlikheid, verwaarlosing, inkonsekwente diss~pline, hoe 

ouerlike verwagtinge en koue ouer-kind verhoudings (Van den 

Berg 1989:42). 

Verskeie navorsers het 'n onderskeid getref tussen overte 

(direkte) verwerping en koverte (subtiele) verwerping. Overte 

verwerping manif esteer in fisiese onverskilligheid, 

inkonsekwente straf, verwaarlosing, onttrekking van liefde en 

so meer. Koverte verwerping manifesteer onder andere in 

oorbeskerming, oortoegeeflikheid, en die afwesigheid van warmte 

en liefde (Van den Berg 1989:42). 

Rohner en Pettengill (Van den Berg 1989:44) het hul 

onderskeiding tussen overte en koverte verwerping uitgebrei om 

ook ongedifferensieerde verwerping in te sluit. ongedifferen-
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sieerde verwerping verwys na vorme van verwerping waar kinders 

hulle ouers as verwerpend beleef (sender liefde), sender om hul 

ouers noodwendig as vyandig, 

aggressief te beleef. 

afsydig, verwaarlosend of 

Porter (1955:158) beskou ouerlike gedrag wat nie daarin slaag 

om die kind te voorsien van die versekering dat hy 'n 

verdienstelike persoon is wat onvoorwaardelik liefgehe word, 

en wat gerespekteer word vir sy uniekheid en sy behoefte om 'n 

onafhanklike indiwidu te word nie, as nie-aanvaardend. 

Rakende die onwelkome kind, onderskei Soddy (1964:393) eerstens 

die afwesigheid van 'n posi tiewe behoefte vir die kind ter 

wille van homself en as 'n indiwidu in eie reg en tweedens 'n 

negatiewe houding teenoor, of verwerping van die kind. 

Duck (1986:383) beweer dat daar reeds met geboorte faktore in 

die moeder-baba-interaksie teenwoordig is wat op verwerping kan 

dui. Hierdie verwerping kan volgens horn aktief of passief, 

verbaal of nie-verbaal, ambivalent of totaal wees. Dit mag 

overt wees soos wanneer die moeder byvoorbeeld oogkontak met 

haar baba vermy, sy dalk niks se nie of haar kop weg draai of 

dalk nie die pasgeborene wil aanraak nie. Die verwerping mag 

ook meer subtiel wees soos wanneer 'n moeder 'n seun wou gehad 

het en dan geboorte aan 'n dogter gee. In sulke gevalle gebeur 

dit dat moeders byvoorbeeld onmiddellik besluit om van 
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borsvoeding af te sien en eerder te bottelvoed. 

Clothier (1944:92) beskou verwerping as waar slegs negatiewe 

of vyandige elemente (bewustelik of onbewustelik) die moeder 

se ambivalente konflik met die kind oorheers. Direkte 

verwerping en verwaarlosing of oorbeskerming en oorheersing sal 

volg, afhangende van die moeder se superego en haar skuld

gevoelens. 

Coopersmith (Van den Berg 1989:43) tref verder 'n onderskeid 

tussen passiewe en aktiewe verwerping. Passiewe verwerping 

sluit faktore in soos verwaarlosing, ignorering en 'n 

onge'Lnteresseerde houding teenoor die kind. Aktiewe verwerping 

behels openlike vyandigheid, onregverdige straf, deprivasie van 

fisiese benodigdhede en sosiale aandag, asook die verbale 

uitdrukking dat daar nie van die kind gehou word. 

2.3.1 Direkte verwerping 

Direkte verwerping is na die navorser se mening die mees 

opvallende vorm van ouerlike verwerping. Oaar is fisiese tekens 

hiervan aan die kind sigbaar soos ernstige kneusplekke en 

breuke. 

Newell (1934:392) het in sy studie bevind dat ouers wat hulle 

kinders verwerp, of verwerpend of oorbeskermend optree. Party 
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ouers tree afwisselend op beide maniere teenoor bierdie 

kinders op. Daar mag 'n gevoel van skuld aanwesig wees vir 

die verwerping van die kind en die kind word daarom in 

teenreaksie oorbeskerm. Ouers se metode van bantering is 

nie altyd suiwer die een of die ander nie, maar eerder 'n 

kombinasie van die twee. Newell (1934:393) bet in sy 

studie die optredes van ouers soos volg waargeneem: 78 % 

van die ouers bet geYrriteerd deur die kind, voorgekom. 

In 57 % van die gevalle is die kind ernstig deur die ouer 

gestraf. In 51 % van die gevalle is die kind deur die ouer 

verwaarloos. Agt en veertig persent van die kinders se 

ouers bet oor bulle gekla, terwyl 33 % gedreig bet om die 

kinders weg te stuur. In 18 % van die gevalle bet die ouer 

die kind as 'n domkop uitgeskel. 

Kinders wat direk deur ouers verwerp word, word dikwels 

fisies swaar gestraf. Daar is die voorbeeld van die ouer 

wat die kind se vinger in die warm stoof gesteek bet toe 

by drie sent gesteel bet (Newell 1934:393). 

Mishandeling 

Misbandeling word in die literatuur as 'n vorm van overte 

of direkte ouerlike verwerping beskou. Geen aandag word 

bieraan gegee nie, aangesien die studie juis op subtiele 

verwerping wil fokus. 
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Indirekte verwerpinq 

Die manifestasies van hierdie soort verwerping is minder 

opvallend by die kind. 

Subtiele verwerping 

Rohner en Rohner (Van den Berg 1989:42-43) beskryf 

verwerping as 'n vorm van ouerlike gedrag wat gekenmerk 

word deur die afwesigheid of onttrekking van warmte en 

liefde. Hierdie ouer hou nie van die kind nie, vind die 

kind nie aanvaarbaar nie en haat die kind. 

Ook Coopersmith (Van den Berg 1989:43) het 'n omskrywing 

van ouerlike verwerping gegee. Volgens horn sluit hierdie 

konsep vyandigheid,koudheid, asook 'n algehele afkeuring 

van die kind in totaliteit in. Hy stel dit verder dat die 

kind gesien word as 'n indringer, 'n waardelose negatiewe 

objek. 

Rohner en Pettengill (Van den Berg 1989: 44) stel dat 

uitermate ouerlike beheer ook 'n vorm van ouerlike 

verwerping is. Dit verwys na die mate waarin ouers 

beperkinge plaas op 'n kind se gedrag, asook die mate 

waarop hierdie beperkinge op die kind afgedwing word. 
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Van den Berg (1989:44) is van mening dat die term "ouerlike 

verwerping" saamgevat kan word in die stelling dat 

ouerliefde van die kind weerhou word. Sy is van mening dat 

hierdie weerhouding van liefde 'n bepaalde negatiewe 

invloed op die kind se totale ontwikkelingsproses het. 

Ackerman (Wald 1961:4) stel dit dat moederlike verwerping 

geweldig varieer in intensiteit, en dat 'n moeder selde 'n 

kind in sy totaliteit verwerp. Wanneer di t soms wel 

voorkom, is daar volgens horn, weinig aan te doen. Hierdie 

outeur is verder van mening dat dit selde overt uitgedruk 

word. Hy glo dat die vyandigheid van die moeder meestal 

versluierd voorkom, gerasionaliseer word, of in subtiele 

vorms manifesteer. Soms ontken die moeder geheel en al die 

bestaan van sodanige gevoelens. 

Dit is die afwesigheid van 'n positiewe binding met die 

baba, van 'n begeerte van die kind vir sy eie onthalwe, wat 

dikwels die relasies in die kerngesin negatief be1nvloed. 

'n Negatiewe houding of verwerping van die kind het 

rampspoedige gevolge (Soddy 1964:46). 

Die grootste gevaar waaraan die kind wat nie in die 

kerngesin welkom is nie, blootgestel is, is die kwaliteit 

van die relasies wat hy met sy ouers stig. Hierdie 

relasies ontbreek aan genoegsame warmte en intimiteit ten 
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einde horn in staat te stel om in die atmosfeer van die 

kerngesin toereikend te ontwikkel. Ontoereikende relasies 

hou moontlik verband met k·liniese probleme of neurose en 

gedragsafwykings in latere stadiums van die kind se lewe 

(Soddy 1964:47). 

Rohner ( 1986: 21) het ouerlike verwerping gedefinieer as 

"die afwesigheid of onttrekking van warmte, toegeneentheid 

en liefde deur die ouers van hulle kind". 

Newell (1934:387) definieer verwerping as die situasie waar 

die geboorte van die kind onwelkom was. Die groep moeders 

vir sy studie is gekies op grond van 'n definitiewe beves

tiging hiervan deur die moeders. Daar is twee groepe ver

werpende moeders wat uitgesluit word en dit is moeders wat 

die kind verwerp, maar dit nie kan erken nie, en moeders 

by wie die geboorte welkom was, maar waar verwerping na die 

geboorte ontwikkel het. 

Moederlike verwerping kan volgens Freud (Ostow 1970:5) in 

'n verskeidenheid vorms voorkom: 

Die moeder is gewoonweg onwillig om vir haar baba te 

sorg; 

Die moeder is psigoties en sy sluit haar baba uit 

haar lewe of sy weier om horn geleidelik los te laat 

uit die aanvanklike simbiotiese moeder-kind verhou-
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ding waar behoeftes van die kind en moeder bevredig 

is; 

Sy mag die baba verwerp deur doelbewus om een of 

ander rede die baba te verlaat. 

Sy kan haar van die baba onttrek, byvoorbeeld ten 

gunste van 'n volgende baba wat gebore is; 

Moeders wat die behoefte het om fantasiee te onder

druk of hulle daaraan oar te gee, se optrede mag lei 

tot afwisselende aanvaarding en verwerping van die 

baba. 

Riese (1962:362) beskou in sy vergelyking van verwaarloosde 

en verwerpte kinders, verwerping as 'n baie meer komplekse 

en aktiewe houding as verwaarlosing. Die verwerpte kind 

is nie net gewoonweg onwelkom nie. Die verwerping kan 'n 

wrede ontkenning van die kind se bestaan·en die kwaliteit 

van menswaardigheid wees met die gepaardgaande behoefte om 

die ontkenning gewelddadig uit te druk. 

verwaarlosing 

Verwaarlosing word telkens deur verskeie outeurs as 'n vorm 

van ouerlike verwerping beskryf. 



38 

Volgens Reidy (1977:1144-5) bestaan daar 'n geneigdheid om 

mishandelde en verwaarloosde kinders in dieselfde groep te 

groepeer. Sy studie toon juis aan dat daar 'n verskil 

tussen die twee groepe bestaan. 

Volgens Wolberg (1944:85) maak verwaarlosende ouers kinders 

groot sender doelbewuste negatiewe bedoelings, maar met 

gebrekkige opvoeding en dissipline. Die kind word 

genoodsaak om op sy eie kragte staat te maak en mag dan 

nooit toereikende sisteme van morele waardes ontwikkel nie. 

2.3.2.2.1 Fisieke verwaarlosing 

Reidy (1977:1141) beskou verwaarloosde kinders as kinders 

wat nie genoegsame fisieke sorg en aandag kry nie. Hierdie 

kinders se ouers slaag nie daarin om basiese behoeftes soos 

kos, klere, toesig, mediese sorg of sindelike 

lewensomstandighede te voorsien nie. Daar is egter geen 

bewys van fisiese mishandeling nie. 

Die verwaarloosde kinders toon, volgens Riese (1962:363-4) 

onttrekkingsgedrag, veral skuheid. Hy vind voorts by 

hierdie kinders 'n afwesigheid van vertroue in ander asook 

'n gebrekkige selfvertroue. Die verwaarloosde kind beleef 

die wereld as onvriendelik en selfs vyandig. 
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Verwaarloosde kinders word deur Reidy (1977:1143) as meer 

aggressief as normale kinders beskou. Verwaarloosde 

kinders het aggressie slegs binne skoolverband getoon, 

terwyl mishandelde kinders ook nog aggressie in hul 

fantasie- en vryspel openbaar het. Hy kom tot die 

gevolgtrekking dat ouers wat geneig is om hul kinders te 

verwaarloos en ouers wat nie-koesterend is, hulle kinders 

aan meer straf en verbale mishandeling as normale kinders 

mag onderwerp, maar mag dalk nie met dieselfde aggressiewe 

intensiteit of frekwensie soos mishandelende ouers straf 

nie. 

Verwaarloosde kinders word deur hul portuurgroep gel'.gnoreer 

en verwerpte kinders word nie van gehou nie (Duck 

1986:149). 

2.3.2.2.2 Emosionele verwaarlosing 

Emosionele verwaarlosing word deur verskeie skrywers 

beskryf. 

Wald ( 1961: 2-3) beskou emosionele verwaarlosing dit wat 

kinders, wat die normale ervaring van liefde, van welkom 

wees en van sekuriteit ontbeer. Hulle is emosioneel 

versteur as gevolg van aanhoudende wrywing in die huis, 

huweliksonmin of geestelik-versteurde ouers. 
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Die Departement van Gesondheid van die VSA se definisie van 

emosionele verwaarlosing sluit volgens Gordon (Smith 

1979:5) nie net die ouers se gebrek aan liefde en die regte 

leiding in nie, maar ook die onvermoe om die kind met sy 

moontlikhede en tekortkominge te aanvaar. Verder omvat dit 

ook nalaat daarvan om die kind in sy normale ontwikkeling 

te steun en te begelei. 

Kempe en Kempe (1978:19) huldig die mening dat emosionele 

verwaarlosing byna altyd saam met fisiese mishandeling 

voorkom. Dit kan egter ook voorkom saam met goeie fisieke 

versorging, en net soveel skade aan die ontwikkelende 

persoonlikheid veroorsaak. Die outeurs is van mening dat 

die meer subtiele vorme van emosionele mishandeling soos 

wanneer die kind aanhoudend geterroriseer, geskel of 

verwerp word, meer algemeen voorkom. 

Leavitt (Smith 1979:204-5) beskryf affektiewe verwaarlosing 

soos volg: Soms kan 'n kind fisieke mishandeling hanteer, 

maar ouerlike onsensitiwiteit asook weerhouding van 

beloning, ignorering van die kind, emosionele en fisiese 

ontsegging van byvoorbeeld voedsel en skuiling, mag selfs 

meer skade aanrig omdat dit so 'n subtiele soort 

mishandeling is. Sy is van mening dat affektiewe 

mishandeling in baie gevalle meer deur die kind gevrees 

word as fisiese mishandeling. 
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Wald (1961:3) is van mening dat die oorsake en simptome van 

emosionele verwaarlosing meervoudig is. 

verwaarlosing sluit kroniese siektes, 

Emosionele 

verstandelike 

gestremdheid of emosionele versteurings van 'n ouer in. 

Ander gesinne word weer deur finansiele bekommernisse 

oorweldig. Genoemde omstandighede absorbeer soveel energie 

en aandag van die ouers dat die kind se emosionele 

behoeftes vergete of oorskadu word. 

Emosionele verwaarlosing mag op sigself voorkom, maar dit 

is bykans altyd teenwoordig in gevalle van fisiese 

mishandeling of fisiese verwaarlosing. Dikwels is die 

emosionele skade van die kind wat mishandel of verwaarloos 

word, veel erger as die liggaamlike skade. Emosionele 

verwaarlosing of mishandeling is baie moeiliker om te 

identifiseer as die fisiese of seksuele mishandeling (Smith 

1979:4). 

Wolberg (1944:77) beskou verwaarlosing as waar die moeder 

nie in staat is, of onwillig is, om haar liefde vir die 

kind te wys, die kind te vertroetel of met hom te speel. 

Dikwels delegeer sy die kind se sorg aan iemand anders. 

In sommige gesinne is daar 'n gebrek aan moederlike 

belangstelling in die kind se behoeftes, asook die onvermoe 

om in die fisieke behoeftes van die kind te voorsien. 



42 

Dit wil vir die navorser voorkom asof navorsers dit eens 

is dat emosionele verwaarlosing en fisiese verwaarlosing 

dikwels hand aan hand gaan. 

Die gedragsmanifestasies van emosionele verwaarlosing is 

nie dadelik waarneembaar nie. Dikwels is die gemeenskap 

onbewus van die emosionele verwaarlosing totdat die kind 

'n adolessent of volwassene is. Die gevolg is dat die 

persoonlikheid reeds in so 'n mate belemmer is dat dit lei 

tot ernstige emosionele probleme. Hierdie kinders 

protesteer teen hulle verwaarlosing deur terugtrekking of 

deur aandagsoekende gedrag, antisosiale gedrag, minder 

ernstige jeugmisdadigheid, kroniese stokkiesdraaiery, swak 

skoolaanpassing en 'n onvermoe om in ooreenstemming met 

aangebore vermoens te presteer asook gebrekkige innerlike 

beheer (Wald 1961:6). 

2.3.2.2.3 Opvoedinqsverwaarlosing 

Sonnekus (1976:124) onderskei verskillende aspekte in 

opvoedingsverwaarlosing naamlik liggaamlike versorging 

(dieet, reiniging en gesondheid) sosiale versorging (genoeg 

maats, voldoende ontspanning en goeie verhoudinge met ander 

volwassenes) maar bowenal dat kinders opgevoed moet word. 

Opvoedingsverwaarlosing vind plaas wanneer daar nie aan die 



2.3.1.3 

43 

voorwaardes vir opvoeding voldoen word nie. So sal die 

gebrek aan vertroue en gesag, weinig omgang en ontmoeting 

tussen die ouer en kind, asook gebrek aan norme in die 

opvoeding as opvoedingsverwaarlosing beskou kan word. 'n 

Kind wie se opvoeding te kort skiet, bevind homself in 'n 

noodsituasie wat op verskillende maniere en in 'n 

verskeidenheid van simptome tot uiting kom. Hy voel aan 

dat daar 'n leemte in sy opvoeding is, maar aangesien hy 

dit nie kan verstaan nie, laat hy homself geld deur 

verskillende simptome bekend as gedragsprobleme (Sonnekus 

1976:124). 

oorbeskerming 

Levy ( 1966: 23) beweer dat die mees algemene tipe moederlike 

oorbeskerming gevind word by die groep waar oorbeskerming 

eintlik 'n masker of 'n plaasvervanger vir sterk verwerping 

is. Hierdie mening word ook deur ander navorsers gehuldig, · 

naamlik: 

Volgens Fitz-Simons (Newell 1936:583) is een tipe 

oorbeskerming moontlik 'n aanduiding van 'n negatiewe 

houding waaroor die ouers beskaamd is. Die ouer, gewoonlik 

die moeder,mag bewus of onbewus van die drang wees om die 

kind te verwerp, maar omdat hierdie impuls nie sosiaal 

aanvaar word nie, oordryf sy die uitvoering van haar pligte 
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van 'n goeie moeder om so te bewys, miskien aan haarself, 

dat sy geen gedagte het om 'n emosionele afstand tussen 

haar en die kind te veroorsaak nie. 

Oorbeskermende ouerlike metodes is vermoedelik reaksies op 

skuldgevoelens (Newell 1934:392). Volgens Horney (Newell 

1934: 392-3) sien hierdie moeders die kinders aanhoudend 

omring deur gevare, byvoorbeeld 'n oordrewe vrees dat die 

klein baba aansteeklike siektes sal opdoen of ongelukke 

kry. Die moeder word in werklikheid fanaties oor die 

versorging van hierdie kinders. 

Zilboorg (Newell 1934:393) beskryf dieselfde tipe reaksie, 

maar hy voel dat die vyandigheid grootliks onbewus is, en 

dat dit deurbreek na die bewuste in die vorm van vrees dat 

iets met die kind sal gebeur, dat die kind mag sterf, 

uitermate verwaarloos word of dat die kind nie normaal is 

nie. 

Clothier (1944:91) beskou moederlike oorbeskerming as 'n 

oorkompenserende vorm van verwerping en hy is van mening 

dat dit 'n kind se eggo-ontwikkeling strem. Die skrywer 

vra die vraag hoe kan die kind wat so beskerm is teen die 

werklikheid en aangemoedig is in die voortgesette bevredig

ing van infantiele wense, 'n adekwate werklikheidsin 

ontwikkel? Die kind se siening aangaande sy relasies met 
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die wereld is versteur deur sy eie ervaring want sy 

realiteit is nie die ware realiteit nie. Vir so lank as 

moontlik het die verwerpende, oorbeskermde moeder haar kind 

in die rol van 'n afhanklike baba gehou. Persoonlike 

integriteit en 'n kans om onafhanklikheid te ontwikkel, is 

fundamentele behoeftes van elke kind. 

Volgens Coetzee {1975:3) is die oorbeskermende moeder bewus 

van dit wat die gemeenskap van haar verwag as moeder en 

derhalwe is dit vir haar onmoontlik om die kind totaal te 

verwerp, sonder om skuldgevoelens te ervaar. Die moeder is 

gedurig in 'n mate betrokke by die kind en dit word vir die 

moeder feitlik onmoontlik om hierdie skuldgevoel te 

onderdruk. 

Die verwerping lei tot skuldgevoelens, wat die moeder 

angstig maak. Om haar angs te hanteer oorbeskerm sy die 

kind wat in werklikheid 'n vermomming is. Oorbeskerming kan 

volgens die skrywer gelykgestel word aan verwerping, want 

nou word die behoeftes van die kind verwerp deur die moeder 

om sodoende haar eie behoeftes, dit wil se haar angs, te 

hanteer. Die kind se behoeftes, watter vorm of aard 

hierdie behoefte ookal mag wees, word deur die moeder 

gebruik om haar behoefte te bevredig en die kind se 

behoeftes word dus nie bevredig nie (Coetzee 1975:3). 
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Die kind is 'n dinamiese, aktiewe wese en veg teen hierdie 

behoefteverwerping van sy moeder. Die kind wil in opstand 

kom, maar die moeder voorsien tog in lewensbehoeftes en is 

tog goed vir horn. Omdat die kind nie in opstand hierteen 

kan kom nie, aanvaar hy dikwels sy omstandighede, al is dit 

nie presies wat hy wil he nie (Coetzee 1975:3). 

Die moeder is dikwels bewus van hierdie opstandige ge

voelens by die kind maar probeer dit met alles tot haar 

beskikking onderdruk. Dit is nodig vir die moeder om 

opstand en aggressie by die kind te onderdruk omdat dit 

dreig om die verwerping, wat in wese 'n sterk aggressiewe 

daad is, tot uiting te laat kom. Waar aggressie van die· 

kind dikwels onmiddellike en sterk teen-aggressie ontlok, 

is aggressie vir hierdie moeder so gevaarlik dat sy nie met 

teen-aggressie durf reageer nie (Coetzee 1975:4). 

Die aankweek van skuldgevoelens word deur baie moeders 

gebruik om hierdie opstandige gevoelens by die kind te 

onderdruk. Die moeder vertel byvoorbeeld tydig en ontydig 

vir die kind hoe sy haar vir horn afsloof. Die kind het 

niks werklik verkeerd gedoen nie, maar die moeder wek 

skuldgevoelens by die kind op om horn sodoende te beheer en 

te kontroleer. Hierdie dinamiese interaksie tussen moeder 

en kind werp lig op die latere verwerpingsambivalensie by 

die kind. Die afhanklike en onderworpe houding van die kind 

het 'n tweerlei funksie: dit help om veral sy opstandige 

gevoelens te inhibeer, en aan die ander kant gee dit horn 
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ook 'n mate van oenskynlike aanvaarding deur die moeder 

(Coetzee 1975:4). 

Een van die grootste probleme van afhanklikheid is dat die 

mens homself in iemand se hande stel en dan deur daardie 

persoon in die steek gelaat word. Na elke ondervinding van 

hierdie aard is die persoon 'n bietjie banger vir afhank

likheid. Aan die ander kant is dit die enigste metode wat 

hy ken om sy opstand te hanteer en 'n mate van aanvaarding 

te kry. Die vrees vir afhanklikheid, dit wil se om weer in 

die steek gelaat en dus seer te kry, is duidelik ambiva

lent, met die ander pool, 'n sterk behoefte aan 

afhanklikheid. 

Coetzee (1975:5-6) se dat 'n ander aspek, naas oorbeskerm

ing, wat telkens 'n invloed uitoefen, is dat die kind in 

sy uiterste hulpeloosheid horn keer op keer afhanklik maak 

en hy horn op ander moet verlaat vir die bevrediging van sy 

basiese behoeftes. Indien mense in sy behoeftes voorsien, 

aanvaar hy sy afhanklikheid sender meer, hy vrees dit nie, 

en vertrou mense in die algemeen. 

Indien die kind horn egter telkens afhanklik stel en in die 

steek gelaat of verwerp word, ontwikkel 'n vrees vir af

hanklikheid. Dit is baie vernederend om jouself afhanklik 

te stel en dan teleurgestel te word. Om jou bloot afhank

lik te stel is al klaar 'n bedreiging, want die persoon kan 

jou enige tyd moontlik in die steek laat. Vir die persoon 
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wie se afhanklikheidsbehoeftes egter konstant redelik 

bevredig is, skep dit nie juis 'n probleem nie. Vir die 

ander word die bedreiging net soveel groter. 

As gevolg van sulke omstandighede, waar die kind se 

afhanklikheidsbehoeftes nie toereikend bevredig word nie, 

word die kind bang om emosioneel betrokke te raak en hou 

hy horn eenkant. Die sterk behoefte en begeerte om nader te 

gaan. en intieme kontak te maak, bly egter bestaan. In 'n 

poging om hierdie behoefte te bevredig en om homself te 

oortuig dat die fout nie by horn is nie, beweeg die kind 

telkens nader na mense toe. Afhanklikheid en intieme 

emosionele kontak is vir horn egter gevaarlik en hy gaan op 

s6 'n manier nader dat verwerping noodwendig volg. Hy is 

byvoorbeeld oormatig konsidererend, uiters onderdanig en 

afhanklik en irriterend. Die mense met wie hy in aanraking 

kom, sal horn dus in die toekoms probeer vermy (Coetzee 

1975:6). 

Foley (Newell 1934:391) het in sy studie van kinders in 'n 

kliniek bevind dat 41 % van die moeders een of ander vorm 

van oorbeskerming getoon het. In 'n studie van die vroeere 

kinderjare van die moeders wat nitermatig oorbeskermend 

opgetree het, is gevind dat die moeders self ontneem was 

van liefde en baie verantwoordelikhede gegee is. 

Levy (1966:59-60) vind in sy studie dat hoe langer 'n 

moeder byvoorbeeld borsvoed, hoe meer is sy geneig tot 
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oorbeskerming van die kind. Newell (1934:394) het ook 'n 

tendens van lank uitgerekte borsvoeding by oorbeskermende 

moeders gevind. 

In Levy (Newell 1934:398) se studie van oorbeskerming is 

daar 'n korrelasie gevind tussen die moeder se bantering 

en die kind se persoonlikheid. Waar moederlike oorbe-

skerming gevind is, is eienskappe soos gehoorsaamheid, 

gesagsaanvaarding en afhanklikheid van ander waargeneem. 

Die volgende kenmerke van die ouer-kind verhouding waar 

oorbeskerming ter sprake is, word deur Levy (Witmer 

1932:183) soos volg uitgestip: 

Oormatige kontak t\ssen moeder en kind; 

Verlenging van infantiele sorg; 

Voorkoming van die ontwikkeling van onafhanklike 

gedrag; 

Tekort aan of oormatig moederlike beheer. 

Levy (Witmer 1932:181) vind die volgende omstandighede by 

die moeder wat tot oorbeskerming geneig is: 
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'n Lang tydperk van afwagting en frustrasie 

waartydens die moeder se behoefte aan 'n kind deur 

steriliteit, miskrame Of sterftes van babas 

gedwarsboom is; 

Omstandighede in die kind wat horn 'n groter gevaar 

vir oorlewing as ander kinders maak, byvoorbeeld die 

kind met 'n fisiese gebrek; 

Seksuele onverenigbaarheid binne die huwelik; 

Sosiale isolasie, gebrek aan gemeenskaplike 

belangstellings tussen man en vrou, asook gebrek aan 

ander sosiale kontak; 

Emosionele verarming in die vroee jare en ongelukkige 

kinderjare; 

Die ontwikkeling van dominante karaktereienskappe 

deur die aanneming van buitensporige verantwoordelik

hede in die kinderjare en die voortsit van hierdie 

rol tydens die huwelik; 

Gedwarsboomde ambisies. 
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2.4 SLOT 

Alle kinders wil graag deur hulle ouers aanvaar word. Tog 

gebeur dit dat ouers soms kinders op direkte of indirekte wyse 

verwerp. In die volgende hoofstuk word na die oorsake vir en 

gevolge van ouerlike verwerping op die kind gekyk. 



HOOFSTUK 3 

OORSAKE VIR EN GEVOLGE VAN OUERLIKE VERWERPING 

3.1 INLEIDING 

Ouerlike verwerping het bepaalde gevolge vir die verwerpte 

kind. Verskeie outeurs kom tot die gevolgtrekking dat 

verwerpte kinders gemeenskaplike kenmerke besit waaraan hulle 

moontlik deur persone in hulle leefwereld uitgeken kan word 

(Pemberton & Benady 1973:575; Newell 1934:395-6; Wolberg 

1944:75; Wald 1961: 7; Rohner 1984: 4). Identifisering van 

hierdie kinders kan daartoe lei dat regstellende aksies 

moontlik vroeg reeds geneem kan word. 

3.2 OORSAKE VIR OUERLIKE VERWERPING 

Na aanleiding van die literatuur kan redes vir die verwerping 

van kinders hoofsaaklik ingedeel word in: die ouers se 

huislike agtergrond, die ouers se behoeftes, verwagtinge en 

verwysingsraamwerk, die persoonlikheidseienskappe van die 

ouers, die kenmerke van die huweliksverhouding, asook die 

eienskappe van die kind self. 

3.2.1 Ouerlike huislike aqterqrond 

Wanneer navorsers na die kinderjare van ouers van verwerpte 

kinders kyk, toon dit spesifieke kenmerke. 
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Die agtergrond van die verwerpende ouers toon volgens Newell 

(1934:91) se studie dat 66 % van die moeders en vaders 'n 

ongelukkige vroee kinderlewe gehad het, 63 % van die ouers kom 

uit gebroke huise, terwyl 42 % deur hulle ouers verwerp gevoel 

het. 

Jones (Newell 1934: 388-9) beweer dat hy in verskeie gevalle 

gesien het dat 'n persoon wat vanaf sy kinderjare 'n vyandige 

houding jeens een of ander ouer ontwikkel het, dieselfde 

houding teenoor sy eie kind openbaar het. 'n Vrou wat 

byvoorbeeld haar moeder gehaat het, haat haar eie dogter, 'n 

man wat sy vader gehaat het, haat weer sy seun. Hier is dus 

sprake van 'n bose kringloop waarna daar in paragraaf 4.2.1 

verwys is (Newell 1934:389). 

Newell (1934:390) vind die volgende by die agtergrond van die 

moeders: ongelukkige kinderjare, gebroke huise, 'n vader wat 

die kinders mishandel het en 'n moeder wat nie goedhartig was 

nie. 

3.2.2 ouerlike behoeftes en verwaqtinqe 

Daar is volgens Murphy (Steyn sa.:8) verskeie redes waarom 'n 

ouer 'n kind verwerp: Die kind is van die "verkeerde" geslag, 

nie mooi nie, nie slim nie, te aktief of te passief. Hierdie 

redes kan tot een basiese oorsaak herlei word: die feit dat 



54 

die kind nie by die ouer se behoeftes, of die ouer se idee van 

hoe die kind moet wees, inpas nie (Jacobson 1976:511). 

Volgens Coetzee (1975:2-3) is dit nie hoe die kind lyk of wat 

sy aanleg is nie, maar wat die moeder van horn verwag wat van 

belang is. Hoe groter die verwagting is wat die moeder van die 

kind het, hoe groter sal die verwerpingsgevoelens wees en hoe 

moeiliker sal sy hulle kan hanteer indien die kind nie aan haar 

verwagtinge voldoen nie. 

Die basiese rede vir alle verwerping is waarskynlik dat die 

persoon wat verwerp word, nie by die verwerpende persoon se 

verwysingsraamwerk aansluiting kan vind nie. Die gevolg 

hiervan is angs, misverstand en verwerping (Steyn sa.:9). 

Duck (1986:384) is van mening dat 'n onbeplande swangerskap nie 

noodwendig beteken dat die kind onwelkom is nie, en dat 'n 

beplande swangerskap nie noodwendig beteken dat die kind nie 

verwerp gaan word nie. Die swangerskap en die reaksie teenoor 

die kind moet geevalueer word ten einde 'n vollediger beeld te 

kry. 

Newell (1934:388) verdeel oorsake van moederlike verwerping in 

twee kategoriee, naamlik direkte en indirekte. verwerping. 

Direkte verwerping hou verband met die moeder se houding jeens 

die koms van die kind en indirekte verwerping verduidelik 
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waarom die moeder die spesifieke houding openbaar. Met direkte 

moederlike verwerping gebeur dit dikwels dat die moeder haar 

sosiale lewe opgeoffer het vir die kind. Die ouers het voorts 

gevrees dat die kind slegte neigings sou oorerf. Die moeder 

toon verder reaksie van afkeer of vrees jeens die swangerskap. 

Wolberg (1944:77-8} vind in baie gevalle van moederlike 

verwerping dat hulle die swangerskap gevrees het en die 

indringing van die kind in haar eie private lewe verafsku. Dit 

kan ook gebeur dat die moeder 'n kind uitkies vir verwerping 

op grond van identifikasie met 'n ouer of 'n broer of suster 

teenoor wie daar 'n onopgeloste vyandigheid is. 

3.2.3 Eienskappe van die ouers 

Newell ( 1934: 391} noem dat emosionele onstabiliteit by die 

ouers ender indirekte moederlike verwerping ressorteer. Sestig 

persent van die ouers toon neurotiese neigings. In 51 % van 

die gevalle is een ouer definitief psigopaties, 48 % van die 

ouers toon gereelde woede-uitbarstings en 24 % van die ouers 

was psigoties. 

Wolberg (1944:78} kom tot die gevolgtrekking dat die finansiele 

welvaart van die gesin nie naastenby so belangrik is as die 

emosionele houding van die ouer nie. 
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Zilboorg (Newell 1934:388) vind dat nog 'n groep moeders wat 

vyandig jeens hul swangerskap en geboorte is, die groep vrouens 

is wat skisofreniese reaksies tydens die swangerskap of na die 

geboorte ontwikkel het. 

3.2.4 Die huweliksverhouding 

Die huweliksverhouding van ouers van verwerpte kinders toon 

kenmerkende eienskappe. 

Newell (1934:390) vind die volgende aspekte in die 

huweliksverhouding van die ouers: Sosiale onverenigbaarheid van 

die ouers, sosiale frustrasie van die vrou deur die huwelik, 

gereelde stryery tussen ouers, seksuele onaanpasbaarheid; die 

vrou is teleurgestel in die man, die vrou is spyt oor die 

huwelik, die man is onkonsidererend teenoor die vrou en die man 

hou nie baie van die vrou nie. 

Soortgelyke faktore is deur Gleason (Newell 1934:390) in die 

huweliksverhouding van hierdie ouers gevind: Die moeder se 

ontevredenheid met die huwelik, moederlike antagonisme teenoor 

die vader, die moeder se beskrywing van 'n onbevredigende 

seksuele verhouding en verwerpingsgevoelens jeens haar van die 

kant van haar eie moeder. 

Die redes vir moederlike verwerping is deur Newell (Pemberton 
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& Benady 1973:575) bestudeer en daar is bevind dat verwerping 

prim~r voorkom as gevolg van die moeder se ongelukkige 

aanpassing in die huwelik, wat weer om die beurt, gewoonlik as 

gevolg van onvolwassenheid en emosionele onstabiliteit aan die 

kant van een of altwee ouers voorkom. 

3.2.5 Eienskappe van die kind 

'n Belangrike aspek van ouerlike verwerping is die rol wat die 

kind speel. Kinders in dieself de huisgesin kan wyd 

uiteenlopende geaardhede h~ en behoort gevolglik verskillend 

hanteer te word. Die moeder mag egter 'n sekere patroon van 

opvoeding ontwikkel het en nie elke kind anders kan of wil 

hanteer nie. Dit kan dus gebeur dat sommige kinders in die 

gesin goed by die moeder se patroon inpas terwyl ander dit 

verwerp. Laasgenoemde kinders word dan as "probleemkinders" 

deur die ouers beleef. Die tragedie is dat n6g die ouer n6g 

die kind doelbewus die ander verwerp - hul kan mekaar net nie 

vind of verstaan nie en voel dat 'n onreg hul aangedoen word. 

'n Aktiewe kind wat byvoorbeeld in 'n stil huis gebore word en 

waar die moeder moontlik reeds voorheen daarin geslaag het om 

die kinders stil en passief te hou sal teen hierdie passiwiteit 

in opstand kom. Die moeder sal angstig raak, die kind verwerp 

en daarmee is 'n bose kringloop van verwerping aan die gang 

gesit (Steyn sa.:9). 
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Gedeeltelike verwerping wat met 'n aansienlike mate van 

ouerlike liefde gepaard gaan, kom byvoorbeeld voor wanneer 

ouers nie in staat is om die kind se fisiese of verstandelike 

tekorte te aanvaar nie of wanneer die moeder gemengde gevoelens 

het teenoor die kind as lastige nakomeling van 'n onsuksesvolle 

huwelik. 

Alhoewel verwaarlosende ouers gewoonlik eweveel onverskillig 

staan teenoor al hulle kinders, kies verwerpende ouers soms 'n 

swartskaap. Hierdie kind mag moontlik die oorsaak van die 

geforseerde huwelik wees, mag die moeder 'n moeilike 

swangerskap laat beleef het, mag moontlik te vroeg of dalk met 

'n defek gebore gewees het, of mag gewoonweg die soort 

persoonlikheid he wat vir een of albei ouers onaanvaarbaar is 

(Papalia & Olds 1987:285). 

Die redes vir die uitsondering van 'n spesifieke kind, was vir 

Pemberton en Benady (1973:577) dikwels onverstaanbaar, maar dit 

wou voorkom asof die kind se gedrag in elke geval die proses 

van verwerping versterk het. 

Pemberton en Benady (1973:577) sien dat sommige van die kinders 

langdurige emosionele ontneming vanaf die vroegste jare van hul 

lewens beleef het. Wanneer dit voorgekom het, het sommige van 

hulle broers en susters gehad met soortgelyke ondervindinge, 

maar wat nie dieselfde beeld van verwerping getoon het nie. 



59 

Die skrywers merk voorts 'n afwesigheid van ondersteuning van 

buite die gesin en hulle kry die indruk dat die meerderheid 

gesinne dikwels van omgewing verander het. 

3.3 GEVOLGE VAN OUERLIKE VERWERPING OP DIE KIND 

Dit spreek duidelik uit voorafgaande dat aanvaarding en 

verwerping 'n belangrike invloed op die ontwikkeling van 'n 

kind het. Tussen moeder en kind ontstaan wedersydse 

aanvaarbare gedragspatrone indien hulle op die grondslag van 

wedersydse aanvaarding kommunikeer. Die kind pas hierdie 

gedragspatrone later in 'n breer groep toe en in die mate wat 

sy gedrag vir ander aanvaarbaar is, dit wil s~ in die mate 

waarin hy met ander kan kommunikeer en by die groep kan aanpas, 

sal hy aanvaar word (Steyn sa.:7). 

Hier volg 'n opsomming van die gevolge van ouerlike verwerping 

vir die kind se ontwikkeling. 

3.3.1 Selfbeeld 

Die selfbeeld van die kind staan onder'die invloed van ouerlike 

aanvaarding en verwerping. Dit kom voor asof ouerlike 

verwerping van sentrale belang is by die ontwikkeling van 'n 

lae selfbeeld. 
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Van den Berg ( 1989: 44-45) kom tot die gevolgtrekking dat 

kinders wat hulle ouers as verwerpend ervaar, 'n gebrek aan 

selfvertroue het. Hulle voel onseker ten opsigte van hulle 

lewensomstandighede, en belangriker, hulle ontwikkel 'n 

negatiewe selfbeeld en lae eiewaarde. Duck (1986:149) bevind 

ook dat verwerpte kinders meer geneig is tot gevoelens van 

onbekwaamheid en lae eiewaarde. 

Hierdie lae selfagting wat die kind beleef, word in 'n groot 

mate veroorsaak deur ouerlike gedrag soos bespotting, 

onttrekking van liefde, verkleinering, en uitsluiting by enige 

gesinsbesluite (Van den Berg 1989:46). Dit lei daartoe dat die 

kind homself negatief evalueer en as 'n waardelose objek 

beskou. Hierdie negatiewe gevoelens kan lei tot die ontstaan 

van simptome van depressie by die kind (sien paragraaf 3.3.2). 

Coopersmith (Van den Berg 1989:46) vind dat lae selfagting uit 

negatiewe evaluasies van die self spruit wat dan lei tot 'n lae 

selfbeeld. Dit kan verklaar word in terme van die relatief min 

of geen positiewe terugvoering wat die kind van die ouer 

ontvang. Hierdie ouer(s) kritiseer alles wat die kind doen. 

Niks is ooit goed genoeg nie. Hierdie kinders het, volgens 

Crook (Van den Berg 1989:47) nie vertroue in hulle eie vermoens 

nie - 'n verdere kenmerk van 'n lae selfbeeld. 

Volgens Riese (1962:364) toon die verwerpte kind 'n aktiewe 
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wantroue. Hy beskou die wereld as bewoon deur vyande en 

vreesaanjaende gesigte. soms stel hy homself bloot aan liefde, 

met ander woorde hy laat vaar sy verdedigings, om net later 

weer skaam te voel oor hierdie "swakheid". 

Wolberg (1944:78) vind dat die meerderheid verwerpte kinders 

wat as afhanklik beskryf kan word, se eiewaarde afgetakel is 

en dat hulle 'n gebrek aan selfversekerdheid toon. 

Rohner (Van den Berg 1975:44) se siening is in ooreenstemming 

met bogenoemde. Hy wys daarop dat kinders wat deur hul ouers 

verwerp word, hulself negatief evalueer. Hulle voel dat hulle 

nie liefde waardig is nie en dat hulle ontoereikende individue 

is. Hierdie gevoelens lei daartoe dat die kind die samelewing 

as 'n onvriendelike, vyandige en onaangename plek ervaar. Dit 

lei daartoe dat die kind 'n negatiewe siening van die wereld 

en van homself ontwikkel. 

In uiterste gevalle kom daar by die verwerpte kind, volgens 

Wolberg (1944 :78-79) vrees vir aggressie van ander en 'n 

wegskram van kompetisie voor. Hulpeloosheid op sigself word 

die manier waardeur'die kind die liefde en goedkeuring waardig 

word. Die kind word liefgehe op voorwaarde dat hy afstand doen 

van vyandigheid. Hierdie kinders bombardeer hulself met 

selfverwyte en verkleineer hulself en is ook geneig om hulself 

te straf. 
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Verwerpte kinders toon dus onder ouerlike verwerping tekens van 

'n lae selfbeeld en lae selfagting, en dikwels lei hierdie 

selfevaluasie tot depressie by hierdie kinders. Selfvertroue 

by hierdie kinders is laag en die self word s6 deur hierdie 

kinders in die vorm van selfverwyte negeer, dat die vraag 

ontstaan dat indien dit die toestand van hierdie kinders se 

self is, of daar nie sprake van selfmoordgedagtes is nie. 

3.3.2 Depressie 

Volgens verskeie studies wil dit vir Van den Berg (1989:45) 

voorkom of veral die moeder se negatiewe gedragsvorme 

aanleiding gee tot die ontwikkeling van negatiewe 

gedragsontwikkeling by die kind. Hierdie kinders ontwikkel in 

ongelukkige kinders wat 'n verlies van beheer oor die ouer(s) 

se gedragsvorme ervaar. S6 'n kind probeer deurentyd die ouer 

tevrede stel deur sy eie gedrag, maar die ouer bly steeds 

afsydig en onbetrokke. Die kind kan niks doen om hierdie 

traumatiese situasie te ontvlug nie en dit kan lei tot 

gevoelens van hulpeloosheid, en s6 depressie in die hand werk. 

3.3.3 Onderprestasie 

Navorsing dui aan wat emosionele mishandeling 'n definitiewe 

remmende effek op die kind se leervermoe, sy prestasievlak en 

op sy ontwikkeling in die algemeen het (Smith 1979:295). 
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Ouerlike verwerping word vir die studie as emosionele mis

handeling beskou. 

Volgens Newell (1934:395) wil dit voorkom asof swak skool

prestasie, ten spyte van die gemete vermoe, geneig is om 

kenmerkend te wees van die verwerpte kind. Sy studie toon dat 

swak skoolprestasie by 81 % van verwerpte kinders voorkom. 

Levy (Newell 1934: 396) het gevind dat die verwerpte groep 

kinders in sy studie 'n mate van agterstand in rekenkunde asook 

'n merkbare agterstand in lees getoon het. 

Aichorn (Newell 1934:395) het bevind dat, waar ouerlike 

hanter ing as verwerpend beskou kon word in sy studie van 

jeugmisdadigers, elke jeugdige 'n skolastiese agterstand van 

tot soveel as drie jaar getoon het. 

3.3.4 Kommunikasie 

Dit gebeur dat verwerpte kinders byvoorbeeld as gevolg van 

oormatige angs, geen aanvaarding, kontak of kommunikasie tussen 

moeder en kind, nie met ander kan kommunikeer nie aangesien 

hulle min of geen aanvaarbare gedragspatrone kon aanleer. Die 

gevolg is dat hulle deur ander buite gesinsverband, verwerp 

word (Steyn sa:.7). 
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Dinkmeyer { Steyn sa. : 8) beweer dat, ongeag hoe aanvaarding 

gedefinieer word, dit vir die kind noodsaaklik is om geliefd 

te voe! ten einde emosioneel normaal te ontwikkel. Hierdie 

beskouing word ook deur Wald {1961:262) gehuldig. Die kinders 

se probleme begin volgens Steyn {sa.:13) wanneer hulle vanuit 

hierdie huisgesin wat van die normale afwyk, na buite wil 

beweeg. Dit wat n6g moeder n6g kind as verwerping beskou het, 

word nou as verwerping beskou omdat dit teen die algemene 

beskouing van wat aanvaarding is, indruis, en mense waarmee die 

kind in aanraking kom, angstig maak. 

Erger nog is die feit dat die kind en ander mense met wie hy 

in aanraking kom, nie in staat mag wees om hul aanvaarding van 

mekaar te kenne te gee nie. Elke poging tot kontak mag dus 

misverstand en angs veroorsaak, met die gevolg dat hulle mekaar 

verwerp. Die kind kan dan voel dat daar iets met homself 

verkeerd is, 'n negatiewe selfbeeld opbou en homself begin 

verwerp. Dit is dus volgens Steyn {sa.:13) nie die gedrag van 

die ouer as sodanig wat die skade veroorsaak nie maar eerder 

die feit dat die ouers nie die kind voorberei het om met ander 

mense saam te leef nie. 

Steyn (sa.:13) is verder van mening dat solank die persoon se 

gedrag en selfkonsep by die res van die groep inpas, hy aanvaar 

sal word. Indien die kultuur of groep egter 'n ander 

waardesisteem het, byvoorbeeld dat mense trots op hulself moet 
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wees en dat elkeen vir homself moet sorg, sal die persoon wat 

minderwaardig voel en wat oorbeskerm is, verwerp word en 

aanpassingsprobleme ondervind. 

Verwerping het dus nadelige gevolge vir die kind se emosionele 

en sosiale ontwikkeling. Indien ouers liefde terughou en 

goedkeuring spaarsamig gebruik, slaag hulle nie daarin om hulle 

kinders sekuriteit te gee nie en misluk s6 daarin om die kind 

te sosialiseer, wat tot gevolg het dat hy nie goed met ander 

kan kommunikeer nie {Wald 1961:7). 

Wolberg {Pemberton & Benady 1973:575) se die gevolge van 

ouerlike verwerping hang van die volgende faktore af: 

die ouderdom van die kind tydens die verwerping; 

die wyse waarop frustrasie deur die ouers opgele is; 

die aard en omvang van regstellende aksies vanaf ander; 

en 

die sukses of mislukking van spontane herstelpogings aan 

die kant van die kind om aanvarende relasies te stig. 

Symonds (Pemberton & Benady 1973:575) toon aan dat die 

verwerpte kind in vergelyking met die aanvaarde kind, 
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onkommunikatief en opstandig, asook minder vriendelik en 

verward oor die lewe is. Verder gee die kinders die kliniese 

indruk van persone wat moeilik interpersoonlike relasies stig. 

Die kind wat bewustelik deur ouers verwerp word, vind dit 

moeilik om hegte verhoudinge met belangrike ander persone in 

hul lewens, soos onderwysers en die portuurgroep te stig. 

Hierdie belewing word deur die kind se gedrag tuis gerugsteun. 

Aanvanklik het dit voorgekom asof die kinders self die oorsaak 

van verwerping was, maar geleidelik het hulle tog warmte in 

hulle verhoudinge met die personeel getoon. Onder druk egter, 

het aggressiewe gedrag, 'n negatiewe houding, leuens, 

ensovoorts weer te voorskyn gekom, wat 'n aanduiding is van hoe 

ernstig die benadeling van hierdie kinders is (Pemberton & 

Benady 1973:577). Wolberg {1944:79) neem by hierdie verwerpte 

kinders waar dat hulle isolasie van mense handhaaf en mure om 

hulleself bou ten einde mense of 'n afstand te hou. 

Nabyheid in interpersoonlike verhoudinge word deur die 

verwerpte kind ervaar as gelykstaande daaraan om oorweldig, 

uitgebuit en seergemaak te voel. Dit lei tot inhibisies in 

sosiale houdings wat weerspieel word in afsondering, die 

begeerte na isolasie, negativisme en halsstarrigheid. Sou 

gepoog word om die kind se private domein binne te dring, 

reageer hy met norse afsydigheid of 'n uitbarsting van 

aggressie. Voorts is daar weinig warmte by die kinders gevind 
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asook 'n onwilligheid om in kontak met hul gedagtes en 

gevoelens te kom. Die kind wat homself nie ken en verstaan nie, 

sal sekerlik moeilik met ander kommunikeer (Wolberg 1944:79). 

Clothier (1944:89) is van mening dat die verwerpte kind nie 

beminlik is nie. Hy kan nie in sinvolle verhoudinge betrokke 

raak nie. Hierdie kinders wat nie liefde ervaar het nie, en 

daarom nie kan liefhe nie, is volgens Powdermaker (Clothier 

1944:90) die sogenaamde emosionele defektiewes. Hulle is die 

indiwidue wat nooit sosiaal geYntegreer word nie, wat verward 

en soekend bly omdat hulle nooit die diepe oortuiging van 

toebehorenheid gehad het nie. Die kind wat nie liefde ervaar 

het nie en nie kan lief he nie, het geen dryfveer vir sosiale 

ontwikkeling nie. 

Emosioneel en sosiaal bly hy op 'n infantiele en narsistiese 

vlak, gedomineer deur die "plesierbeginsel". Dorstig vir 

liefde wat hy nie kan kry nie, toon die kind 'n patetiese 

behoefte om van gehou en bewonder te word, terwyl sy gedrag 

terselfdertyd s6 bereken word om verdere onguns en verwerping 

te verseker. 

Verwerpte kinders is volgens 'n studie van Duck (1986:149) 

ongewild en neig om in nuwe groepe verwerp te word. Hulle is 

meer geneig om te kla oor gevoelens van eensaamheid, as 

byvoorbeeld verwaarloosde kinders of die kinders met lae 
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sosiale status. 

3.3.5 Gedraqsuitinqe 

Die verwerpte kind wat emosioneel mishandel word maak ham 

voorts kenbaar deur sy gedrag. 

Volgens Smith (1979:205) mag een kind reageer deur ontwrigtend 

en veeleisend te word terwyl 'n ander een teruggetrokke sal 

raak om so te "fluister" vir hulp. 

Volgens Acke~man (Wald 1961:6) mag 'n kind wat poog om aan te 

pas in 'n bedreigde omgewing, die gesin aanval ten einde 

bevrediging vir basiese behoeftes af te dwing. In hierdie 

kategorie val die aggressiewe gedragsafwykings, asook die 

psigopatiese vorme van gedrag. 

Gewoonte-afwykings wat gewoonlik by verwerpte kinders voorkom, 

is gedrag wat daarop gerig is om angs te verminder. Dit sluit 

in voedingsafwykings, suig, byt, opgooi, huil, krap, 

masturbasie, enurese, wieging en kopstamp (Wald 1961:6-7). 

Gedragsafwykings by verwerpte kinders sluit uittarting, 

opstand, slegte buie, destruktiwiteit, wreedheid, 

ooraktiwiteit, negatiwiteit, leuens, diefstal, onttrekking, 

antisosiale gedrag en afwykende seksuele gedrag in (Wald: 
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1961:7). 

Fitz-Simons (Wald 1961:578) vind die meeste onttrekkings

probleme per kind by die groep kinders wat deur die moeder 

oorbeskerm en deur die vader verwerp is. Die groep kinders wat 

weer deur beide ouers verwerp word, toon die meeste aggressiewe 

gedrag. Stabiele kinders toon volgens Wald ( 1961: 585) nie 

aggressiewe of onderdanige gedrag nie. Nie een van die 

stabiele kinders kon in die verwerpte groep geplaas word nie. 

Die verwerpte kind kon in die aggressiewe en gemengde 

kategoriee geplaas word. Albei groepe toon dieselfde aantal 

onderdanige kinders. Die volgende het uit die gedrag van die 

kinders duidelik geword: 

Waar seuns aggressief is, was een of albei ouers se 

hantering vyandig; 

Waar dogters se gedrag aggressief was, was een of albei 

ouers se hantering wisselvallig of die vader was vyandig; 

Waar seuns hulle onderdanig gedra het, was albei ouers oor 

die algemeen oorbeskermend; 

Waar dogters onderdanige gedrag toon, is gevind dat vaders 

oorbeskermend of wisselvallig opgetree het; 
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Waar die seuns gemengde gedrag getoon het, het een van die 

ouers wisselvallige hantering getoon, of die moeder was 

oorbeskermend; 

Waar die meisies gemengde gedrag getoon het, was een of 

albei ouers konsekwent vyandig (Wald 1936:587). 

Newell (1934:395) neem verskeie gedragspatrone by die verwerpte 

kinders waar wat ender andere die volgende persentasies 

insluit: 63 % van die aggressiewe kinders is ongewild by ander 

kinders; 60 % is rusteloos en hiperaktief; 57 % maak hulle 

skuldig aan aandagsoekende gedrag; 45 % is skoorsoekerig; 45 

% is voorts selfsugtig in hulle spel met ander kinders; 42 % 

is ongehoorsaam aan die ouer of die onderwyser; terwyl 39 % 

woede-uitbarstings toon; 

stokkiesdraaiery skuldig is. 

36 % steel en 21 % aan 

Jeugmisdadigers wat in die ouerhuis op 'n liefdelose manier 

hanteer word en ender onredelike strengheid en brutaliteit 

gebuk gaan, toon onaanvaarbare gedrag by die skool, diefstal 

tuis, by die skool en op straat, asook stokkiesdraaiery. In 

nie een van die kinders se gevalle is hul behoefte aan teerheid 

bevredig nie. 

Healy, Bronner en Bowers (Newell 1934: 395) bevind in hulle 

oorsig dat kinders wat 'n gevoel van liefdeloosheid beleef, dit 
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moeilik vind om hul aggressiewe impulse te beheer. 

Newell {1934:395) het verwerpte kinders se reaksie op ver

werping in twee kategoriee verdeel naamlik aggressiewe en 

onderdanige gedrag. Aggressiewe gedrag sluit opstandigheid, 

ongehoorsaamheid, woede-uitbarstings, bakleierigheid, diefstal 

en stokkiesdraaiery in, en kom voor wanneer die ouerlike 

hantering aanhoudend vyandig is. Wolberg (Pemberton & Benady 

1973:575) bevestig die aggressiewe respons teenoor vyandige 

verwerping. Hy is ook van mening dat simptome soos jeugmisdaad, 

stokkiesdraai, enurese en prikkelbaarheid geinterpreteer kan 

word teen die agtergrond van die kind se houding teenoor 

homself en die wereld. Onderdanige gedrag sluit in skaamheid, 

onttrekking en aandagsoekerigheid, en kom meer dikwels voor 

wanneer die ouerlike gedrag in die reel oorbeskermend was. 

Wolberg (1944:81) vind die volgende emosioneel-onvolwasse 

gewoontes, veral by daardie kind wat vyandige verwerping beleef 

en die wat periodiek oorbeskerm word: Duimsuig, uitermatige 

masturbasie, enurese, infantiele kosreaksies, skree- en 

woedebuie. Hierdie gedrag is dan ook heeltemal onvanpas vir 

die kind se kronologiese ouderdom. Die ouers versterk hierdie 

kinders se infantiele reaksies en onderdruk opstandige neigings 

of strewes na onafhanklikheid. 

Die geskiedenis van hierdie kinders toon volgens Wolberg 
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(1944:81) dat daar heftige reaksie was op byvoorbeeld 

toiletroetinering en pogings tot sosialisering in die algemeen. 

Hulle verskil juis op hierdie wyse van normale kinders wat met 

'n sekere mate van dissipline hierdie ontwikkelingstake 

suksesvol bemeester het. 

Wolberg (1944:79) vind voorts by 20 van die 33 kinders wat aan 

die ondersoek deelgeneem het, magstrewinge. Die kind se 

geskiedenis toon dat hy altyd probeer het om ander indiwidue 

aan sy wil te onderwerp. Dikwels is van hierdie kinders weer 

uitermate gehoorsaam en inskiklik teenoor outoritere indiwidue 

wat hulle as sterk genoeg beskou om aan gehoor te gee. 

Sommige van hulle gebruik mag om ander kinders saam te snoer 

om aan hulle elke gril en eis gehoor te gee (Wolberg 1944:79). 

Aggressie word, as die mees algemene reaksie op verwerping, dit 

wil se in 28 van die 33 gevalle van Wolberg (1944:80) se stu

die, aangedui. Overte manifestasies van aggressie kom voor as 

woede-ui tbarstings asook bakleiery en destruktiewe gedrag. 

wreedheid word by hierdie kinders waargeneem in die vorm van 

oormatige tergery, moedswillige gedrag, marteling en die 

doodmaak van diere, en in die ergste gevalle, poging tot moord. 

Hierdie kinders kan nie hul behoefte aan onmiddellike 

plesierbevrediging onderdruk nie en die geringste mate van 
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dissipline word teegegaan. Wolberg (1944:80) beweer dat 

liggaamsfunksies soms as wyses van aggressie gebruik word om 

op die ouer wraak te neem, byvoorbeeld voedingsprobleme; 

vomering, enurese, enkoprese, terughouvan ontlasting en urine, 

masturbasie en 'n algemene regressie in gedrag. 

Voorts word by hierdie kinders 'n norse negatiewe houding, 

asook neigings om ander te domineer en 'n begeerte om die ouer 

te frustreer, waargeneem (Wolberg 1944:80). 

Wanneer verhoudingstekorte tydens 

ekstreem is, sluit die kliniese 

die suigelingstadium s6 

moontlikhede outisme in. 

Hierdie verhoudingstekorte is volgens Soddy (1964:46-47) 

wanneer die omstandighede oorwegend ongunstig is of wanneer 

daar 'n permanente koelheid en tekort aan emosionele warmte 

teenwoordig is. Teen 'n effens latere stadium, sal die aktiewe 

ekstroverte kind meer geneig wees om sy probleme in 

oorkompensasie uit te leef, soos byvoorbeeld aggressie en 

selfgesentreerde gedrag, terwyl die aktiewe maar introverte 

kind mag terugtrek in 'n min of meer ondeurdringbare 

skisofreniese toestand, waarin dit baie moeilik is om met horn 

kontak te maak. 

Die verwerpte kind word deur die ouers deur middel van vrees 

en straf of vrees vir totale verlating beheer. 86 'n kind word 

vir altyd gedryf deur sy agterdog en ook deur die vrees vir sy 
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eie aggressie. Daar was nie lief de om sy aggressie te help 

verwerk nie. Telkens ervaar hy vyandigheid van die buitewereld. 

Onbeteuelde aggressie en angs is een van die verwerpte kind se 

fundamentele probleme. Die aggressie en angs word dikwels 

versluier deur verdedigings- en reaksie formasies (Clothier 

1944: 90-91) . 

Childers (Walberg 1944:75) vind weer hiperaktiwiteit in 

verwerpte kinders, wat voortspruit uit gevoelens van 

onsekerheid en 'n belewing dat hy nie aan 'n permanente 

omgewing behoort nie. Aichhorn (Walberg 1944:75) kom tot die 

gevolgtrekking dat jeugmisdadige reaksies moontlik die gevolg 

kan wees van onbevredigde behoeftes aan teerheid en ·1iefde 

gedurende die vroee kinderjare. 

Walberg (1944:77) onderskei kinders wat blootgestel word aan 

verwerping van 'n vyandige aard, en die volgende tipes gedrag 

word by die ouers van die verwerpte kind waargeneem: 

uitskellery, neulery, 'n kritiese houding, en selfs regstreekse 

antagonisme, haat of wreedheid. 

Walberg (1944:83-84) vind in sy studie dat onwelkome of 

verwerpte kinders, wat veral verwerping binne die eerste 

lewensjaar beleef, dikwels terugtrek in suigaktiwiteite. Die 

moeders druk hulle verwerping van die kind uit deur middel van 

weiering om die baba te borsvoed. 
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Omdat die wereld as vyandig ervaar word, reageer 'n verwerpte 

kind heftig op die be/Hndiging van borsvoeding, 

toiletroetinering, en die blokkering van spanning, wat op 

subtiele wyses, soos byvoorbeeld suig van vingers en infantiele 

masturbasie manifesteer. 

3.3.6 Persoonlikheid 

Navorsers kon na aanleiding van hul studies van die verwerpte 

kind sekere persoonlikheidseienskappe by die verwerpte kind 

waarneem. 

Wolberg (1944: 14) beskou die persoonstruktuur as die wyse 

waarop die indiwidu sy relasies met die wereld en met ander 

persone stig. Die persoonstruktuur word grootliks gevorm deur 

die interaksie tussen die kind en sy omgewing. 

Wolberg (1944:78) noem emosionele onvolwassenheid asook 

buitengewone preokkupasie met seks, as reaksies op verwerping. 

Hy het in 12 van die 33 gevalle in sy studie die volgende 

gedrag waargeneem: 

daar is 'n desperate behoefte aan fisieke kontak, 'n 

behoefte om van die ouers se liefde verseker te word, asook 

vertroeteling; 
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aanhoudende opeis van geskenke en aandag; 

sterk gevoelens van hulpeloosheid wat ontwikkel sodra die 

kind alleen of liefdeloos gevoel het; 

vrees dat die ouer die kind in die steek gaan laat en 

daarom 'n behoefte om die ouer of plaasvervanger op te pas; 

vyandigheid word maklik veroorsaak deur enige soort 

frustrasie en was gerig op die ouer of op 'n mededinger vir 

die ouers se aandag; 

die kinders is afhanklik en buitengewoon jaloers en soek 

na die alleenreg op aandag vanaf die vader en die moeder; 

'n uitermatige wedywering met mekaar, asook onderlinge 

vyandigheid tussen gesinslede en soms ook teenoor die ander 

ouer, kom voor. 

As reaksie op verwerping vind Wolberg ( 1944: 81) emosionele 

onvolwassenheid by die kinders. Die frustrasiedrempel is laag 

en kan direk gekoppel word aan aggressiewe gedrag. Di t wil 

voorts voorkom asof die meeste verwerpte kinders nooit die 

vermoe ontwikkel het om onmiddellike behoeftebevrediging uit 

te stel nie. Ander weer, toon volwasse gewoontes en 

aanpassingsgedrag maar dit wil voorkom asof sulke gedrag 
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gebruik word vir die verkryging van sekuriteit. 

Die verwerpte kinders in Riese (1962:363) se studie toon 

onttrekkingsgedrag maar ook meer na binne gerigte, ingekeerde 

aggressie as die verwaarloosde kinders. 

Soddy (1964:46) glo dat wat van die kinders gaan word wat in 

hul kinderjare verwerping belewe het, van die volgende 

kombinasies van faktore sal afhang: 

die ouderdom waarop die gebrek aan positiewe sorg die 

grootste invloed gehad het op die kind, asook die 

teenwoordigheid of afwesigheid van genoegsame 

plaasvervangende relasies; 

die graad van aktiwiteit of passiwiteit wat die kind 

vertoon en 

die mate waarin die kind 'n ekstroverte of 'n introverte 

temperament toon. 

Soddy (1964:46-47) het die persoonlikhede van kinders wat 

verwerping tydens hulle kinderjare belewe het, in aktiewe 

ekstroverte en aktiewe introverte kinders verdeel. Hy het 

verder ook die passiewe ekstroverte en introverte kind 

onderskei. Die passiewe ekstroverte kind is geneig om 
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oppervlakkig by die lewe betrokke te.raak. Hulle doen min 

moeite vir hulself en verwerf gewoonlik op skool die reputasie 

van luiheid. Die passiewe introverte kind loop die risiko van 

'n ernstige terugtrekking in angs, depressie en psigo-somatiese 

simptome. 

Onafhanklikheid is weer 'n eienskap wat Clothier {1944:91) as 

kenmerkend van die verwerpte kind beskou. Sy omstandighede 

vereis dat hy leer om op sy regte te staan. Bender {Wolberg 

1944:75) vind weer kompulsiewe afhanklikheid met 'n oormatige 

behoefte aan ouerlike liefde wat lei tot 'n soeke na fisieke 

nabyheid by verwerpte kinders. 

Die verwerpte kind toon, na die mening van Clothier {1944:91), 

narsistiese neigings en begeer nie sosiale relasies nie. Die 

meeste van hierdie kinders se energie word gebruik in hulle 

hopelose najaag van primitiewe behoeftebevrediging. Hierdie 

kinders kom nie vir ander as ongelukkig en bejammerenswaardig 

voor nie, maar as "stout" kinders. Hulle is probleemkinders, 

aggressief, maar onder die bravade is 'n afhanklike persoon. 

Oorerflikheid speel tog 'n rol in persoonsontwikkeling. Nie 

twee babas het dieselfde emosionele toerusting nie. Makliker 

hanteerbare kinders wil van geboorte af voorkom asof hulle 

groter ontbering en frustrasie kan weerstaan. Ander kinders 

weer reageer heftig op ongemak (Wolberg 1944:74). 
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Navorsing deur Wolberg (1946:75) toon dat 'n kind wat 

liefdeloosheid en verwerping beleef persoonlikheidspatrone 

ontwikkel wat hulle geweldig benadeel in hulle relasies met 

mense en in hulle algemene aanpassing in die lewe. 

Die meeste skrywers is dit eens dat indien een of albei ouers 

die kind verwerp, opstandige en aggressiewe tendense sal 

ontwikkel. Ander algemene eienskappe is rusteloosheid, 

dominerende geneigdheid, apatie, onverskilligheid, gebrek aan 

ambisie, aandagafleibaarheid, impulsiwiteit en antagonisme 

(Wolberg 1944:75). 

Symonds (Wolberg 1944: 75) het die verwerpte kind met die 

aanvaarde kind vergelyk. Hy vind die verwerpte kind as minder 

vriendelik, met minder vriende, opstandig en iemand wat gesag 

verafsku. Die aanvaarde kind kom voor as reguit, oop, 

vriendelik, met baie vriende, en nie in opstand teen gesag nie. 

Die verwerpte kind beleef onsekerheid en is angstig oor die 

lewe. Levy (Wolberg 1944: 75) beweer die kind ontwikkel 'n 

bepaalde persoonstruktuur, juis as gevolg van hierdie 

onsekerheid en verwardheid oor die lewe. Hierdie persoon-

struktuur sluit in afsondering, apatie, onvermoe om te reageer 

op liefde, aggressiewe seksuele gedrag en diefstal. 

Verder kan dit gebeur dat neurotiese karaktereienskappe soos 
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vrees vir ouerlike vyandigheid of vergelding, van die ouerlike 

figuur na iets simbolies soos 'n dier of donderweer, verplaas 

word. Dit impliseer gedeeltelike internalisasie en praktiese 

eksternalisasie of konflik en aandagsoekende g.edrag. 

Neurotiese trekke sluit in jaloesie, inhibering van spel, 

nuuskierigheid, inhibering van aggressie, versteurde 

slaappatrone, nagmerries, enurese, masturbasie, versteurings 

van die liggaamshoudings, spraakafwykinge, vrees vir diere, 

donkerte en die weer (Wald 1961:7). 

Hallowitz en Stulberg (Wald 1961: 3) glo dat die gevoel van 

"verwerp wees" byna sonder uitsondering in die kind se 

emosionele versteuring teenwoordig is. Hierdie outeurs is 

verder van mening dat al word die kind verwerp of al is dit sy 

verbeelding, en of die verwerping totaal of slegs gedeeltelik 

is, die effek daarvan is dieselfde. Hierdie gevoel van 

"verwerp-wees" laat 'n bose kringloop in die ouer-kind 

verhouding ontstaan. Die kind word angstig en onseker en 

wonder of die ouers horn regtig liefhet. Hy toets hulle, neem 

weerwraak, rebel leer of onttrek. Die ouers voel hulle word nie 

waardeer nie en voel verwerp. Hulle eie negatiewe, vyandige 

en verwerpende gevoelens word vererger. 

Childers (Newell 1936:577) gee die volgende lys van 

geassosieerde kenmerke soos hy dit by hiperaktiewe kinders 

waargeneem het: Praatsiek, aandagafleibaarheid, grootpratery, 
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versteurde slaappatrone en aandagsoekerigheid. 'n Gevoel van 

onsekerheid is 'n opvallende kenmerk by hiperaktiewe, verwerpte 

kinders. Hierdie kinders voel nie geanker in 'n omgewing waar 

hulle met byvoorbeeld bure en gesinslede relasies kan stig nie. 

Daar is ook 'n belewing dat daar 'n gebrek aan ouerlike 

dissipline is. Baie van die kinders kom uit huise waar hulle 

lank reeds bewus was van die feit dat hulle nie welkom was nie 

(Wald 1936:577). 

Pearson (Newell 1934:396) is van mening dat die verwerpende 

moeder se kind in so 'n mate deur angs oorweldig word dat dit 

daartoe lei dat sy emosionele ontwikkeling ontoereikend is en 

s6 'n wanaangepaste persoonlikheid ontwikkel. 

Childers (Pemberton & Benady 1973:575) het opgemerk dat 

verwerpte kinders baie fyngevoelig is. Hierdie fyngevoeligheid 

spruit moontlik voort uit gevoelens van onsekerheid en 'n 

belewing dat hy nie behoort nie. 

3.4 SLOT 

Ongeag wat die oorsake vir ouerlike verwerping is, die 

verwerping word hoofsaaklik in die houdings wat ouers jeens 

hulle kinders openbaar, weerspieel. In hoofstuk vier word 

breedvoerig aandag aan ouerlike houdings gegee. 



HOOFSTUK 4 

HOUDrNGS VAN OUERS TEENOOR VERWERPTE KrNDERS 

4.1 rNLErDrNG 

Alle mense het 'n basiese behoefte aan positiewe reaksies vanaf 

die mense wat vir hom die belangrikste is. 

Die kind het weinig beheer daaroor of hy met liefde deur sy 

ouers aanvaar of dalk verwerp word. ·oie kind het die ouer lief 

en vertrou hom/haar. Sy vertroue is onvoorwaardelik en eers na 

verskeie en gereelde traumas sal sy vertroue geskok word {Smith 

1979: 183). 

Enige kind sal ontevrede en ongelukkig voel wanneer hy nie 

genoeg liefde ontvang nie. Die kind hoop vir en benodig 'n 

positiewe verhouding met sy ouers {Smith 1979:26). 

Ouerlike verhoudings, as 'n belangrike faset van ouerlike 

verwerping en aanvaarding word in die hieropvolgende paragrawe 

bestudeer. 

4.2 FAKTORE RONDOM DrE OUERS 

Ouers voed hul kinders in 'n groot mate op soos hulle deur hul 

ouers opgevoed is. 
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4.2.1 verwerpinqs-krinqloop 

ouers van emosioneel-verwaarloosde kinders is vasgevang in die 

bose kringloop van verwaarlosing wat van geslag tot geslag 

voortgesit word. Hierdie ouers maak hulle kinders in 'n 

omgewing groot wat in 'n groot mate ooreenkom met die een 

waarin hulle self grootgemaak is. So neig hulle om die 

emosionele probleme wat hulle het in hulle kinders te 

veroorsaak, in so 'n mate dat daar sprake is van die 

belemmering van die kinders se unieke persoonlikheids-

ontwikkeling. Hierdie ouer is dikwels wantrouig en vrees 

verdere seerkry en verwerping. Hulle le daarom swak oordeel 

aan die dag en is nie geneig om die verantwoordelikheid vir hul 

mislukkings te aanvaar nie. Sommige kom passief voor, ander 

weer neem 'n swetsende, aggressiewe en vyandige houding in as 

onbewuste teenvoeter vir hul eie gevoelens van minder

waardigheid. Hulle aanvaar die siening van die gemeenskap dat 

hulle ontoereikende ouers, swak broodwinners en nikswerd 

landgenote is. Sommige is so depressief en oorweldig deur hul 

onopgeloste probleme dat hulle hulpeloos voel en min hoop vir 

die toekoms het (Wald 1961:10). 

Ook Duck (1986:379) huldig die mening dat ouers 'n neiging het 

om hul kinders groot te maak soos wat hulself grootgemaak is. 

Begrip van die ouers se eie agtergrond lewer waardevolle kennis 

van hoe hulle mag reageer op die opvoeding van hulle kinders. 



84 

4.2.2 Verwerpende ouers 

Indien die uitdrukking van negatiewe waardes of 'n negatiewe 

houding teenoor 'n kind as enigste kriterium vir ouerlike 

verwerping sou geld, sou daar van die veronderstelling af kon 

uitgegaan word dat elke ouer, in een of ander stadium, beskou 

kon word as iemand wat negatiewe waardes of 'n negatiewe 

houding koester. Vera! wanneer s6 'n ouer onder druk of 

spanning verkeer. As gedink word aan die probleme wat ouers met 

normale kinders ondervind en die bykomende druk waaraan ouers 

van gestremde kinders blootgestel word, is dit geen wonder dat 

die term wat op s6 'n losse basis gebruik word, vir bykans 

enige ouer kan geld nie. Dit is te verstane dat ouers met tye 

negatiewe gevoelens teenoor byvoorbeeld 'n kwadruplegiese, 

blinde of verstandelik gestremde kind ervaar. Selfs ouers van 

normale kinders voel met tye ontevrede en gefrustreerd. 

Gallagher (1956:273) glo dat ouers die reg tot die uitdrukking 

van negatiewe emosies het sonder om skuldig te voel daaroor. 

Gallagher (1956:273) onderskei hierdie ouers van verwerpende 

ouers as die wat konsekwent negatiewe waardes aan die kind 

voorhou en wel in s6 'n mate dat die totale gedrag van die ouer 

teenoor die kind onrealisties en negatief is. 

Vol gens Gallagher (1956:274-275) manif esteer ouerlike 

verwerping in: 
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Lae verwaqtinqs van prestasie 

Die kind word as nutteloos en onbekwaam beskou. Die ouers 

glo nie regtig dat die kind tot enige nuttige funksie in 

staat is nie. Qikwels word hierdie negatiewe verwagtings 

in die kind se eie belewing van nutteloosheid weerspieel. 

Hy ervaar homself as 'n mislukking en daar is 'n gebrek aan 

motivering om te presteer. Nadat die kind lank moes hoor 

dat hy as indiwidu waardeloos is, begin hy dit self glo en 

tree hy op asof hy werklik waardeloos is. 

Stel van onrealistiese doelwitte 

Sommige ouers stel weer buitengewone hoe en onmoontlike 

eise aan hulle kinders as 'n wyse om hulle negatiewe 

gevoelens en houdings teenoor die kind te regverdig. Die 

ouers kan dan se dat die kind straf en teregwysing verdien 

omdat hy versuim het om te doen wat hy veronderstel was om 

te doen. Hierdie eise word dikwels op die vlak van sosiale 

en emosionele volwassenheid gestel waar die kind nie anders 

kan as om te faal nie. Die ouers voel geregverdig in hul 

optrede en glo die kind is lui en onverskillig. 

ontsnapping 

Sommige ouers distansieer hulle van die kind of plaas horn 
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fisies ver van die ouerhuis af. So stuur hulle byvoorbeeld 

die kind na 'n verafgelee skool of koshuis terwyl daar 

soortgelyke geriewe naby die huis is. 

Reaksieformasie 

Vir sonunige ouers is hulle negatiewe gevoelens jeens die 

kind s6 onaanvaarbaar vir hul beeld as liefdevolle, warm 

en goedhartige indiwidue, dat hulle die reaksie op hul 

negatiewe gevoelens onbewustelik ontken en nie wil aanvaar 

nie. Hulle hou dan aan die buitewereld presies die 

teenoorgestelde houding, as wat hulle in werklikheid 

ervaar, voor. Hiermee saam glo hulle absoluut die houding 

wat hulle aan die buitewereld voorhou. Hieruit kan daar 

vervolgens 'n houding van besitlikheid en oorbeskerming 

voortspruit. Hierdie houding van die ouer word moeilik 

verander en indien wel, alleenlik deur langtermyn 

psigoterapie. Laasgenoemde is dikwels vir hierdie ouers 

onaanvaarbaar. 

Opvoedinqstyle 

Ouers se opvoedingstyle kan verwerpend of aanvaardend wees 

(Van den Berg 1989:38). Johnson en Medinnus (Van den Berg 

1989:39) beweer dat die ouers se persoonlikhede en hulle 

ingesteldheid teenoor 'n bepaalde kind, hul opvoedingstyl 
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bepaal. Die ouers se eie ervarings tydens hulle kinderjare 

asook hulle teenswoordige gemoedstoestand hou volgens 

Belsky (Van den Berg 1989:39) verband met die ouer se 

opvoedingstyl. 

Baumrind (Van den Berg 1989: 39) beskryf die volgende 

opvoedingstyle wat met ouerlike verwerping en aanvaarding 

verband hou, naamlik outoritere, permissiewe en 'n 

outoritatiewe opvoedingstyl. 

outoritere opvoedingstyl 

Hierdie ouers maak volgens Baumrind (Van den Berg 1989:39) 

hoofsaaklik staat op outoritere beheer in hulle 

opvoedingsmetodes. Hoe waarde word op onmiddellike en 

langtermyn gehoorsaamheid geplaas. In die ouer-kind 

verhouding word die kind se gedrag beheer. Gehoorsaamheid 

word dikwels deur fisiese straf of ander drastiese metodes 

verkry. Min tyd word gewy aan die verduideliking van reels 

en regulasies. Die ouer evalueer die kind se gedrag aan 

die hand van gevestigde en dikwels te hoe standaarde. Die 

ouer se woord is wet en die kind word geleer dat die ouer 

se optrede in die belang van die kind is. 

Volgens navorsing aangehaal in Van den Berg (1989:40) is 

outoritere houdings van 'n ouer een van die kenmerke van 
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ouerlike verwerping. Die kind het geen reg of s~ nie. In 

sy doen en late meet die kind horn presies by die ouer se 

voorskrifte hou. Die kinders word nie toegelaat om iets 

op hul eie aan te pak nie. Hierdie kinders voel hulpeloos 

omdat hulle niks kan doen om die ouers se gedrag te 

verander nie. 

Permissiewe opvoedingstyl 

Ouers met 'n permissiewe opvoedingstyl glo weer hulle meet 

hulle kinders as indiwidue behandel en onafhanklikheid 

aanmoedig. Hierdie ouers maak verder staat op redenering 

en manipulering, maar nie op overte uitinge van mag nie. 

Nadat die kind geraadpleeg is, word beperkinge op die 

gedrag ingestel. Sodoende word die kind die geleentheid 

gegee om sy eie opinie te lig. Baumrind (Van den Berg 

1989:40) beskryf die permissief-georienteerde ouer so: 

"(He) ... allows the child to regulate his own activities 

as much as possible, avoids the exercise of control, and 

does not encourage him to obey externally defined 

standards." 

Hierdie permissiewe houding van die ouer is 'n verdere 

kenmerk van ouerlike verwerping. Die aanname word gemaak 

dat die kind hierdie gedragsvorm van die ouer as 

onbetrokkenheid ervaar. Dit gee weer op sy beurt 
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aanleiding daartoe dat die kind voel die ouer gee nie 

genoeg om nie, of dat die ouer nie in sy/haar aktiwiteite 

belangstel nie. 'n Gevoel van verwerping mag hierui t 

voortspruit (Van den Berg 1989:40-41). 

outoritatiewe opvoedingstyl 

Ouers met 'n outoritatiewe opvoedingstyl handhaaf 'n balans 

tussen outoritere en permissiewe gedragsvorme. Die ouers 

dwing nie die kind om volgens al hulle standaarde op te 

tree nie, en die kind word toegelaat om eie besluite te 

neem. Ten spyte van hierdie onafhanklikheid wat 

aangemoedig word, stel die ouer riglyne en redelike 

beperkinge waarbinne die kind moet optree. Die ouers wat 

hierdie opvoedingstyl toepas "encourage verbal give and 

take, shares with the child the reasoning behind the policy 

and solicits his objections when he refuses to conform" 

(Van den Berg 1989:41). 

Hierdie opvoedingstyl is 'n demokratiese opvoedingstyl wat 

by die konsep "ouerlike aanvaarding" aansluiting vind. 

Hierdie kinders ervaar 'n gevoel van onvoorwaardelike 

aanvaarding, onafhanklikheid word aangemoedig en die ouers 

is betrokke by die kind. 
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4.2.4 Interaksiestyle 

Na aanleiding van hierdie opvoedingstyle, is Maccoby (Van den 

Berg 1989:41) van mening dat die interaksiestyle ten opsigte 

van die ouer-kind verhouding van kardinale belai;ig is. Met 

betrekking tot hierdie interaksiestyle word daar 'n onderskeid 

getref tussen twee primere dimensies, naamlik ouerlike 

aanvaarding-verwerping en ouerlike beheer. 

Rohner (Van den Berg 1989:43) is van mening dat ouerlike · 

verwerping op twee wyses manifesteer, naamlik: 

deur openlike of bedekte vyandigheid of aggressie teenoor 

die kind en 

deur afsydigheid of verwaarlosing van die kind. 

Rohner (Van den Berg 1989:43) beskou ouerlike vyandigheid as 

'n interne of emosionele reaksie van woede of haat wat teen die 

kind gemik is. Aggressie is 'n overte aksie wat daarop gemik 

is om die kind fisies of verbaal te pynig. Ouerlike aggressie 

kan manifesteer in kritiese ongeduldigheid, geYrriteerdheid of 

antagonisme teenoor die kind. Aggressiewe, vyandige ouers 

verkleineer die kind, kritiseer hom openlik, se wrede dinge vir 

hom, spot met die kind en straf hom oormatig. Rohner (Van der 

Berg 1989:43) beskou verwaarlosende ouers nie noodwendig as 
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vyandiggesind teenoor die kind nie, maar bloot koud, 

onsimpatiek en afsydig. Hulle ignoreer die kind, skenk min 

aandag, en bring min tyd saam met die kind deur. 

4.2.5 Depressie by die ouer 

Philips (Van den Berg 1989:45) verklaar verwerpende gedrag van 

die ouer op grond van 'n moontlike teenwoordigheid van 

depressie. Die ouer onttrek geheel en al van die kind, wat 

daartoe kan lei dat die kind verwerp mag voel. Rohner en 

Rohner (Van den Berg 1989:45) gee 'n ander moontlike verklaring 

naamlik dat die ouer self tydens sy/haar kinderjare verwerp 

was, en nou nie in staat is om warm, liefdevolle bande met 

sy/haar kinders te vorm nie. Die kind wat verwerp word, kan 

moontlik hierdie afsydigheid en vyandigheid of selfs depressie 

wat by die ouer voorkom, aanleer en so kan 'n depressiewe 

steurnis by een of albei ouer(s) daartoe lei dat die kind 

patologiese gedragsvorme ontwikkel. 

Kashani (Van den Berg 1989: 48) is van mening dat hierdie 

ouer(s) geheel en al onbetrokke is by die kind wat aanleiding 

tot verwaarlosing gee omdat die ouer(s) nie vir die kind 

beskikbaar is nie. Hierdie toedrag van sake word as 'n 

emosionele verlies ervaar. Die kind voel die ouer verwerp horn, 

wat depressiewe gedragspatrone by die kind tot gevolg mag he. 
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4.2.6 Probleem-benaderinqwyse 

Navorsers soos aangehaal in Van den Berg (1989:49) postuleer 

dat kinders se aanpakswyse vir negatiewe gebeurtenisse 

ooreenstem met die van hulle moeders. Die kind leer die 

aanpakswyse van die moeder aan. Omdat veral die moeder as 

rolmodel vir die kind optree, is dit dus vir die kind moontlik 

om 'n spesifieke benaderingswyse deur middel van nabootsing van 

ouerlike gedrag aan te leer. 

4.2.7 Moederlike belewing van mislukking 

Moeders reageer verskillend op spanning wat ontstaan wanneer 

sy haarself as 'n mislukking beleef. Die moeder mag moontlik. 

van die probleem wegskram deur haar emosioneel van die kind los 

te maak en belangstellings buitenshuis te ontwikkel. 'n Ander 

moeder haal haar gevoelens op die kind uit om s6 die kind vir 

haar eie mislukking te straf. Nog 'n vorm van oorreaksie as 

gevolg van gevoelens van selfverwyt, is oordrewe onderdanigheid 

teenoor die kind. Sodoende word die kind toegelaat om die ouer 

te domineer. 'n Moeder mag voorts poog om haar skuldgevoelens 

te onderdruk deur die fisiese sorg van die kind te beklemtoon 

en die emosionele versorging van die kind te ignoreer (Wald 

1961:5). 

In die mate waarin die ouers liefde weerhou en min goedkeuring 
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uitspreek, slaag hulle nie daarin om hulle kinders sekuriteit 

te gee nie. Vanwee die onsekerheid en ontoereikende belewing 

van sekuriteit, kan of wil die kinders nie waag om die lewe 

buite die gesin te verken nie. Die gevolg hiervan is 

ontoereikende sosialisering (Wald 1961:7). 

4.2.8 Moederlike verwerpinq 

Ackerman (Wald 1961:4) stel dit dat moederlike verwerping 

geweldig varieer in intensiteit, en dat dit selde algeheel is. 

Verder voel Ackerman dat die verwerping selde overt uitgedruk 

word. Die vyandigheid van die moeder kom meestal of in bedekte 

vorm voor, of word gerasionaliseer of kom in subtiele vorme tot 

uitdrukking. Soms ontken die moeder geheel en al die bestaan 

van hierdie gevoelens. 

4.2.9 Moederlike houdinq 

Bowlby (1973:43) beskou die feit dat 'n moeder fisies 

teenwoordig kan wees maar emosioneel afwesig as 'n groot 

probleem. Dit beteken dat, alhoewel teenwoordig in liggaam, 

mag die moeder onsensitief wees vir die kind se behoefte aan 

bemoedering. Die oorsaak van hierdie houding van ontoegeef

likheid mag moontlik setel in depressie, verwerping of pre

okkupasie met ander aangeleenthede. Wat die kind betref, is 

sy niks beter as gedeeltelik teenwoordig nie. 
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Volgens die psigoanalitiese teorie het alle relasies 'n ambiva

lente kwaliteit. Dikwels is daar 'n mate van vyandigheid wat 

met die relasie geassosieer word. Die houding van die moeder 

teenoor die kind kan nadelig be1nvloed word deur gebeure wat 

met die geboorte geassosieer word (Newell 1934:387). 

Wolberg ( 19 4 4 : 7 7) karakter iseer die moeders van verwerpte 

kinders as onvolwasse, onstabiel, neuroties en sommige eintlik 

psigoties. Hierdie moeders is nie in staat om 'n volwasse 

aanpassing in die lewe te maak nie. Hulle verhouding met die 

kind en ander persone word deur vyandigheid, buitengewone 

verwagtinge en vrees gekenmerk. 

Mislukte interpersoonlike relasies kan gesien word in die 

moeder se onvermoe om by die getroude lewe aan te pas asook die 

versuim om normale verpligtinge teenoor die gemeenskap en haar 

kinders na te kom. 

van haar neurose. 

Die verwerping van haar kind is 'n faset 

Soros gebruik die moeder die kind as iemand om op te steun. So 

toon sy dat sy nie die verantwoordelikhede van die volwasse 

lewe kan aanvaar nie. Baie van die moeders is voor hul 

huwelike oorbeskerm. Hulle beskou die volwasse lewe as die 

ontneming van hulle voorreg om self nog kinders te wees 

(Wolberg 1944:78). 
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Wolberg (1944:84) beklemtoon die moeder-kind verhouding as 

van kardinale belangvir persoonlikheidsontwikkeling. Aan

gesien dit die eerste interpersoonlike verhouding is, dien 

die moeder-kind verhouding as die kern vir alle latere re-

lasies. Hiervandaan ontwikkel die kind sy idee van die 

wereld as 'n goedgesinde of andersins 'n bedreigende plek. 

Hy ervaar sy houding jeens mense as bron van bevrediging 

of as bron van deprivasie. 

Neqatiewe ouerlike houdinqs 

Gallagher (1956:275) tref 'n onderskeid tussen primere en 

sekondere verwerping. By primere verwerping setel die oor

saak van die ouer se negatiewe houding teenoor die kind in 

die gegewe natuur van die kind self. 'n Dogter of seun wat 

met geboorte verwerp word omdat hulle nie van die verlangde 

geslag is nie, kan onmoontlik iets doen om sy geslag te 

verander. In primere verwerping is dit die persoonlik-

heidsdinamika van die ouer eerder as die gedrag van die 

kind wat die ouer se houding jeens die kind bepaal. Meer 

algemeen is daar 'n behoefte aan 'n kind as voortsetting 

van die self, anders gestel, die kind moet word wat die 

ouer self nie kon word nie. 

Aangesien die probleem van aanvaarding in die meeste ge

valle in die persoonlikheid van die ouer le, is die moont

likheid vir verandering in die gesinssituasie in die ver

andering van die ouerlike houding gesetel, heel moontlik 
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deur middel van professionele berading (Gallagher 

1956:275). 

Vir Gallagher (1956:275) verteenwoordig sekondere ver

werping negatiewe houdings gebaseer op die gedragsmani-

festasies van die kind self. Baie gestremde kinders 

manifesteer gedrag wat dikwels moeilik is om te aanvaar. 

In hierdie gevalle is daar hoop vir verbetering van die 

houdings van ouers, aangesien die meeste van hierdie 

probleme deur middel van gedragsmodifikasie opgelos kan 

word. 

Gallagher (1956:276) glo die enigste manier om te bepaal 

wat die ware ouerlike houding is, is om die onuitstaanbare 

gedrag van die kind te verander. Indien die ouers 

voortgaan met hulle ononderbroke negatiewe houdings nadat 

die gedragsprobleme uitgeskakel is, of indien die gedrag 

ten minste verminder het, dan kan dit moontlik geregverdig 

wees om te se dat die ouers primere verwerpingsgevoelens 

openbaar het. 

Wolberg (1944:77) onderskei twee tipes ouerlike verwerping: 

Eerstens verwerping waar vyandigheid, wat wissel van 'n 

kritiese ouerlike houding tot haat en wreedheid, tot uit,,ing 

kom en tweedens verwaarlosing. In albei soorte is daar 

sprake van dominerende en oorbeskermende ouerlike houdings. 
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onderwerp en met laasgenoemde poog ouers om met periodieke 

toegewings, 'n masker vir vyandigheid of skuld, te skep. 

Opvoedinqspraktyke 

Die kans is groot dat kinders wat gereeld fisies gestraf 

word, van wie voorregte ontneem word, asook kinders wat min 

liefde ontvang moontlik angstige kinders kan wees wat baie 

baklei, nie met die ouers oor die weg kom nie en moontlik 

jeugmisdadigers word. Volgens Papalia en Olds (1982:362) 

openbaar kinders wie se ouers prikkelbaar, verwerpend, 

senuagtig en/of siek is, gedragsprobleme. 

Shangner (Papalia en Olds 1982:362) beveel aan dat ouers 

nie hulle kinders moet slaan nie, maar dat hulle, deur 

fisieke aanraking warmer verhoudings kan skep. Ouers en 

kinders behoort geleentheid te he om oor ouerlike gedrag 

te kan praat. 

Volgens Simons en Robertson (1989:274) is sommige verwerp

ende ouers onverskillig teenoor hulle kinders, terwyl ander 

'n streng aggressiewe opvoedingstyl openbaar. Hierdie 

ouers misluk nie alleen daarin om in die kind aanvaarbare 

sosiale gedrag te versterk nie, hulle tree ook op as 

rolmodelle vir aggressiewe, ontoegeeflike gedrag. 
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Ouerlike hantering word volgens Newell (1936:580) in drie 

groepe geklassifiseer, naamlik beskermend, vyandig of 

ambivalent. Bederwery, oormatige toegewings en oorangs

tigheid word as deel van beskermende ouerlike gedrag 

gereken. Onder vyandige hantering word geweld en 

verwaarlosing getel. Ambivalente hantering word gekenmerk 

deur inkonsekwente optrede. Die ouerlike hantering binne 

die kontrolegroep word in Newell se studie as konstruktief 

beskryf omdat min of geen van die destruktiewe hanterings

wyses soos bo beskryf, hier gevind is nie. 

Die resultate van bogenoemde klassifikasie van Newell 

(1936:583) toon die volgende: Die verwerpte groep kinders 

se moeders toon ambivalente hantering die meeste terwyl die 

vaders die meer vyandige hantering toon. By beide ouers 

in die kontrolegroepe is konstruktiewe tipe hantering 

waargeneem. Albei ouers in die kontrolegroep het egter 

beskermde gedrag meer as enige van die ouers in die 

verwerpte groep getoon. 

Die verwerpende moeders toon volgens Newell (1936:384) meer 

dikwels simptome van oorbeskerming as moeders in die 

kontrolegroep. Nege en veertig persent van die verwerpende 

moeders was angstig oor die kind se gesondheid en 33 % het 

vrese gehad dat die kind mag doodgaan. Die moeders van die 

kontrolegroep het hierdie vrese baie minder gereeld getoon. 
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Dit dui daarop dat die meeste verwerpende moeders simptome 

van oorbeskerming tesame met vyandige optrede getoon het, 

en hulle totale gedrag word dus as ambivalent 

geklassifiseer. 

Newell (1936:587) bevind dat 91 % van die moeders wie se 

hantering as konstruktief beskryf word se kinders stabiel 

is. Ses en tagtig persent van die vaders wat as 

konstruktief beskryf is, se kinders is stabiel. 

Die skrywers bevind verder dat in verskeie gevalle waar die 

moeder se gedrag beskermend is, die kind onderdanig optree. 

In minder gevalle waar die vader beskermend is, kan die 

kind as onderdanig beskryf word (Newell 1936:587). 

Een en negentig persent van die moeders se hantering van 

die kinders was destruktief - hierdie kinders toon een van 

drie soorte probleemgedrag naamlik aggressiwiteit, 

onderdanigheid of 'n kombinasie van eersgenoemde twee. 

stryerigheid, diefstal, rebelsheid en ongehoorsaamheid 

ressorteer onder aggressiewe gedrag. Onderdanigheid 

manifesteer in terugtrekking, introversie of neurotiese 

gedrag soos oormatige skaamheid, sensitiwiteit, vrese en 

klaerigheid. Onder gemengde gedrag word 'n kombinasie van 

die twee genoemde tipe probleemgedrag aangetref. In 25 

gevalle waar die vaders se hantering as destruktief beskryf 
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kon word, het 72 % van die kinders probleemgedrag getoon 

(Newell 1936:587). 

Zilboorg (Newell 1934:394) beskou ouers wat inkonsekwent 

is in die hantering van hul kinders as ambivalent in hulle 

houding teenoor hulle huweliksmaats, teenoor hulle kinders 

en ook teenoor hulself. Hulle gevoelens wissel gedurig 

tussen liefde en haat en tussen onderdanigheid en 

aggressiwiteit. 

Die kontrolegroep in Newell (1936:587) se studie het 

duidelik die korrelasie tussen konstruktiewe ouerlike 

hantering en stabiele gedrag van die kind getoon. 

Die studie van Newell was te klein om tendense met 'n 

statistiese geldigheid aan te toon maar die volgende is 

opgemerk: 

Waar die moeders die gemengde groep kinders hanteer 

het, was die kind se gedrag meer dikwels nie

aggressief of 'n kombinasia van aggressiwiteit en 

onderdanigheid. 

By meer overte verwerping van die kind deur beide 

ouers was die kind se gedrag meer aggressief. 
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Nie-aggressiewe gedrag is meer gereeld gevind by 

kinders waar die vader deurgaans oorbeskermend 

opgetree het (Newell 1934:397). 

Knight (Newell 1934:398) het 'n groep aggressiewe kinders 

met 'n groep onderdanige kinders vergelyk en verskille ten 

opsigte van moederlike houdings gevind. By die onderdanige 

groep was die moeders byna almal heeltemal oorbeskermend. 

Die aggressiewe kinders se moeders was weer meer opmerklik 

verwerpend. 

In 54 % van die gevalle in Newell se studie het die kind 

dit uitgespreek dat die moeder te min liefde getoon het. 

Agt en vyftig persent van die kinders het die moeder bo die 

vader verkies, 50 % het gese die vader straf hom/haar die 

meeste, terwyl 37 % gese het die moeder straf hom/haar die 

meeste, 21 % van die kinders het gevoel dat hulle die 

meeste gestraf word. Orie en dertig persent van die 

kinders het aangetoon dat die moeder 'n ander kind as 

homself voortrek terwyl net 4 % gese het die moeder het 

homself voorgetrek. Ten opsigte van die vader en 

voortrekkery verskil die persentasies ook beduidend. Nege 

en twintig persent van die gevalle het gevoel die vader het 

'n kind wat hy voortrek, terwyl net 4 % gevoel het dat 

hyself die voorgetrekte kind is. In 33 % van die gevalle 

het die kind gevoel dat die moeder meer as die vader 
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bekommerd oor die kind is. Voorts het 29 % gevoel dat die 

moeder meer bekommerd oor die kind se gesondheid was 

(Newell 1934:398}. 

Newell (1934:398} toon verder in sy studie aan dat 50 % van 

die kinders gevoel het dat hulle baie geterg word, 45 % van 

die kinders het intellektueel minderwaardig gevoel, 45 % 

se belangstellings het ander mense uitgesluit, 37 % het 

gevoel dat daar op hulle gepik word terwyl 37 % gevoel het 

dat hulle baie min vriende het. 

Fltigel (Newell 1934:395} beskryf 'n oorsaak en gevolg 

relasie wanneer hy se dat 'n baie streng of afknouerige pa, 

of 'n kermende, oorangstige moeder angs en opstandigheid 

by die kind veroorsaak. Hulle respekteer nie die advies 

of opdragte van gesagsfigure nie. 

Opvoedkundiqe vlak 

Die opvoedkundige vlak van die ouer toon, volgens Porter 

(1955:163} 'n betekenisvolle verband met die mate waarin 

die ouer sy kind aanvaar. Anders gestel, hoe hoer die 

opvoedkundige vlak van die ouer, hoe minder kom verwerping 

voor. 
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4.3 FAKTORE RONDOM DIE GESIN 

Die navorsing toon dat die huweliksverhouding asook die 

gesinsatmosfeer binne die gesinne waar daar sprake van ouerlike 

verwerping is, anders lyk as "normale" gesinne. 

bydraende faktore word vervolgens bespreek. 

'n Aantal 

4.3.1 Redes vir die huwelik 

Vir emosioneel volwasse pare, kan die aankoms van 'n baba 'n 

langverwagte gebeurtenis wees wat moontlik 'n geskenk van die 

een aan die ander versinnebeeld. Wanneer twee mense trou vir 

ander redes as "voltrekking van wedersydse liefde" kan die 

geboorte van 'n kind 'n heel ander effek he. Party pare mag 

moontlik trou omdat elkeen op soek is na 'n ouerlike 

plaasvervanger, of dit mag 'n poging wees om vir 'n ongelukkige 

kindertyd te vergoed. Ander mag trou om s6 hulself te probeer 

bewys of om moontlik te vergoed vir 'n gevoel van 

minderwaardigheid. Ander mag byvoorbeeld trou om eiendom en 

sosiale aansien te verseker. In 'n kerngesin waar slegs pa, 

ma en enkele kinders deel van die gesin vorm, kan bogenoemde 

redes dalk 'n sterk invloed he op die gesinsatmosfeer. In al 

hierdie gevalle kan die geboorte van 'n kind die huweliks

aanpassing van die twee persone bedreig (Soddy 1964:45). 
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4.3.2 Huweliksaanpassinq 

Porter (1955:157-158) gebruik Locke se beskouing van huweliks

aanpassing in sy studie en beskou dit as die proses van 

aanpassing van die eggenote op s6 'n wyse dat hulle albei 

tevrede voel met die huwelik en met mekaar, die ontwikkeling 

van gesamentlike belangstellings en aktiwiteite en die gevoel 

dat die huwelik voldoen aan hulle verwagtinge. 

Een van die veranderlikes van die gesinslewe wat 'n belangrike 

invloed uitoefen op die relasie tussen ouers en kinders en die 

gevolglike mate van ouerlike aanvaarding of verwerping is die 

van huweliksaanpassing. Sou 'n mens die ouer-kind relasies 

binne 'n gesin wou verbeter, sal dit wenslik wees om die 

omstandighede of faktore wat veranderlik is vir ouerlike 

aanvaarding of nie-aanvaarding van 'n kind, te ken (Porter 

1955:157-158). 

Volgens Porter (1955:158) behoort ouers te sorg dat hulle in 

hul huweliksaanpassing s6 'n atmosfeer binne die gesin skep, 

asook verhoudinge met hulle kinders wat daartoe sal lei dat die 

kinders welkom voel en liefde en aanvaarding beleef. 

Die mate waartoe 'n ouerpaar in die huwelik aanpas kan 'n 

belangrike invloed he in die vasstelling van die mate van 

aanvaarding vir die kind. Dit lyk asof die persone wat daarin 
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slaag om goeie huweliksaanpassing te bewerkstellig ook die 

persone is wat aanvaardend teenoor hul kinders is (Porter 

1955:161). 

Verslae oor gevallestudies in die literatuur en in kliniese 

navorsing bewys, volgens Porter (1955:163), dat in baie gevalle 

huweliksaanpassing een van die etiologiese faktore in ouerlike 

verwerping en ouerlike oorbeskerming, was. 

Daarom behoort daar volgens Porter (1955:163) aandag gegee te 

word aan die persoonlikheidseienskappe van die ouers wat 

verband hou met ouerlike aanvaarding en met huweliksaanpassing. 

Dit is moontlik dat beide die aanvaarding van kinders asook 

huweliksaanpassing deur persoonlikheidsfaktore beYnvloed word. 

Die volgende faktore word deur Newell (1934:389-390) aangegee 

as indirekte veroorsakende faktore van ouerlike verwerping: 

ouers is teleurgesteld in sy/haar maat; 

die een ouer toon 'n gebrek aan liefde vir die ander een; 

gedurige stryery tussen die ouers, gebroke huise deur 

egskeiding of ongebroke huise maar waar egskeiding oorweeg 

is; 
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waar die vader as 'n swak broodwinner beskryf word; 

'n ouer wat as immoreel beskryf kan word; 

die vader as wreed teenoor sy vrou beskryf word; 

en 

waar die huwelik deur die ouers teengestaan is. 

Die data het aangetoon dat die uitstaande enkele oorsaak van 

die moeder se verwerping van haar kind, haar eie ongelukkige 

aanpassing in die huwelik is. 

4.3.3 ouers se interaksie 

Ackerman (Wald 1961:4-5) glo dat die kwaliteit van die intieme 

verhouding van die vader en moeder 'n belangrike invloed op die 

moederrol uitoefen. Hier is daar kommer oor die kwaliteit 

beskerming en emosionele ondersteuning wat die vader die moeder 

gee asook die invloed daarvan op die moeder se siening van 

haarself as moeder en op die uitvoering van haar moederlike 

pligte. Die vraag ontstaan of hierdie aspek van die verhouding 

positief of negatief is, ook of die vader die moeder se foute 

uitlig, en of die ouers dieselfde waardes vir kinders het en 

of hulle beduidend verskil in hul idees van opvoeding van 

!tinders. 'n Verdere vraag wat ontstaan is of daar konflik in 
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die hantering van die gesag is en of die ouers verskil oor die 

dissiplinering van die kind. 

4.3.4 Die qeboorte van die baba 

Die geboorte van 'n baba by 'n jong egpaar bring radikale en 

skielike veranderinge in die lewens en relasies van die jong 

ouers (Soddy 1964:44-45). Die aankoms van 'n tweede of latere 

kinders veroorsaak minder, maar steeds 'n aansienlike 

verandering in die verhoudinge binne die kerngesin. Spanninge 

wat sou voorkom kan, indien dit bevredigend opgelos word, bydra 

tot 'n unieke graad van warmte en intimiteit. Indien spanninge 

egter onbevredigend opgelos word, is die kinders meer in gevaar 

as in meer uitgebreide gesinne. In 'n kerngesin, waar ouers 

en kinders nie van mekaar hou nie, is die vooruitsig vir beide 

ouers en kinders problematies. Die eerste teken van ouerlike 

afkeur is die begeerte om nie kinders te he nie. Ongelukkig 

word die harmonie van die huwelik versteur wanneer een van die 

huweliksmaats nie die kind wil he nie. Gewoonlik sal die ander 

ouer in hierdie geval probeer om te vergoed en die kind mag 

moontlik 'n pion word in die huwelikstryd. 

4.3.S ouer-baba binding 

Dit word aanvaar dat die binding tussen ouer en baba 'n rol in 

aanvaarding en verwerping gaan speel. Die houding wat ouers 
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teenoor 'n kind inneeia kan reeds voor die geboorte 'n aanvang 

neem. 

Mercer (Klaus & Kennell 1982:2) is van mening dat dit baie 

moeilik is om te s~ dat 'n moeder geen binding met haar baba 

het nie. Moeders se vermoens om van hulself aan die kind te 

gee en om op die kind se behoeftes te reageer, verskil. 

Gebeurtenisse wat volgens Klaus en Kennell (1982:9) belangrik 

is vir die vorming van 'n moeder se band met haar baba is by

voorbeeld die beplanning en aanvaarding van die swangerskap, 

kraam, geboorte, die aanraking en die versorging van die baba. 

Die aanvaarding van die nuwe aankomeling deur die huweliksmaat, 

asook ondersteuning, speel 'n groot rol in die binding tussen 

moeder en baba. 

Shereshefsky en Yarrow (Klaus & Kennel 1982:10) het bevind dat 

die eggenoot se rol van ondersteuning korreleer met moederlike 

funksionering. Westbrook (Klaus & Kennel 1982:10) het waarge

neem dat 'n positiewe huweliksverhouding die moeder se houding 

teenoor die swangerskap en die eerste j aar van moederskap, 

bel'.nvloed het. 

Klaus en Kennell (1982:10) bevind dat die baba se kognitiewe 

wording op een jaar meer toereikend was wanneer die vader 

gelukkig was, die interaksie geniet het, en ook wanneer hy 
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minder angs en spanning tydens die swangerskap ervaar het. 

Die gebeure van kraam en geboorte kan voorts 'n moeder se per

sepsies van haar baba en interaksies met hom/haar beYnvloed. 

Daar is bevind dat moeders wat onverwags 'n keisersnee moes 

ondergaan daarna nie meer die vooraf uitgesoekte name as geskik 

beskou het nie. Die moeders het gedurende die eerste 48 uur 

na die geboorte negatief van hulle babas gep~aat. Peterson en 

Mehl (Klaus & Kennell 1982:214) bevind dat die moeder se bele

wing van haar kind se geboorte die tweede mees betekenisvolle 

veranderlike in die voorspelling van moederlike binding is. 

Die tydperk van skeiding van moeder en baba was die eerste 

voorspeller. 

4.3.6 Kernqesin 

Volgens Soddy (1964:47) is die behoefte aan 'n kind vir neu

rotiese redes 'n verdere probleem. Die onvolwasse moeder wat 

'n kind sien as 'n ui tbreiding van haar eie ontoereikende 

persoonlikheid of as 'n wapen teen haar man, kan neig om die 

kind in sy wording te strem juis om horn aan haar te bind. Dit 

kan moontlik lei tot of oormatige afhanklikheid of neurotiese 

opstand by die kind teen ouerlike oorheersing. 
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4.3.7 Uitqebreide qesinstruktuur 

Soddy (1964:47-48) vind dat by meer uitgebreide gesinstrukture 

'n positiewe behoefte aan 'n kind en die vorming van intieme 

persoonlike bindings minder belangrik vir die toekoms van die 

kind is. Indien die kind se relasie met sy eie ouers nie 

bevredigend is nie, is daar altyd ander mense met wie hy kan 

identifiseer. 

Die uniekheid, intimiteit en emosionele intensiteit van die 

verhoudinge in die kerngesin sal 'n invloed op die kind he. 

Wanneer hy eendag self volwasse is, sal hy self daardie styl 

handhaaf (Soddy 1964:48). Dit lyk verder of die verwerpte kind 

binne die uitgebreide gesin nie so daaronder sal ly as sy 

eweknie in die kerngesin nie. 'n Rede is moontlik dat ander 

persone beskikbaar is vir relasievorming. Hierdie 

relasievorming is egter nie so heg nie. 

4.3.8 Emosionele qesinsklimaat 

Gomber en Robert (Wald 1961: 2) is van mening dat sekere 

omstandighede nodig is vir gesonde emosionele groei en vir die 

ontwikkeling van 'n sterk, effektiewe ego, wat toelaat dat die 

indiwidu toereikende aanpassings in veranderende omstandighede 

maak. Volgens horn hang dit in 'n groot mate af van die 

emosionele klimaat binne die gesin, soos die kind deur die 
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verskillende ontwikkelingstadia beweeg. Die toereikende 

ontplooiing van die kind se emosionele wording is die primere 

funksie van die gesin en hy betwyfel dit of die gesin ooit deur 

'n ander sosiale instansie vervang kan word. 

4.3.9 Gesinsverhoudinqe 

Sielkundiges, sosioloe, psigiaters en andere wat die gesinslewe 

en menslike gedrag bestudeer stem saam dat dit die subtiele, 

moeilik meetbare manifestasies in die interpersoonlike omgewing 

is wat die persoonlikheidsontwikkeling van kinders binne 'n 

gesin be'invloed. Van al die gesinsrelasies wat die kind 

be'invloed, is die ouer-kind relasie seker die een wat die 

grootste invloed op die kind het (Porter 1955:157). 

4.4 ASPEKTE RAKENDE DIE KIND 

4.4.1 ouer-kind relasie 

Ouerlike aanvaarding van kinders is een van die essensiele 

elemente onderliggend aan die hele struktuur van die ouer-kind 

relasie. Die kind het 'n behoefte daaraan om in sy relasie met 

sy ouer seker te voel. Hy wil voel dat hy 'n gewaardeerde lid 

van die familiegroep is en dat daar vir horn 'n eie spesiale 

plek daarin is. Hy het behoefte aan ouers, wat horn sal 

inspireer om na volwassenheid te reik. Die kind benodig ouers 
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wat hom sal aanmoedig om sy kinderlike wee te laat staan en 

verantwoordelikheid te aanvaar vir elke suksesvolle stap in sy 

ontwikkeling. Die rol van die ouers strek dus veel verder as 

die in-die-w~reld-bring van die kind, en die versorging van hom 

tydens die hulpelose jare van sy babatyd (Porter 1955:157). 

In die algemeen het ouers nog altyd probeer om kinders vir die 

lewe voor te berei, hulle te help om tuis en by die skool, met 

maats en later in hulle beroepe asook in hulle huwelike met 

ander oor die weg te kom. In elke geslag is daar egter kinders 

wie se ouers hulle nie wou gehad het nie, of wie se ouers nie 

instaat was, of nie gewillig was, om die sielkundige atmosfeer 

binne gesinsverband te skep wat sou bydra tot die kreatiewe, 

sekere en geestesgesonde groei van hulle persoonlikhede nie 

(Porter 1955:157). 

Volgens Porter (1955:157) getuig verskeie kliniese en 

statistiese studies daarvan dat daar 'n verband tussen ouers 

se houdings teenoor hulle kinders en die bekwaamheid van die 

kinders in hul sosiale en emosionele aanpassing is. 

Voorts dien die ouer-kind verhouding as 'n model vir 

toekomstige verhoudinge. Daar bestaan bewyse dat verwerpte 

kinders geneig is om te wantrou en kwaadwillige motiewe aan 

ander toe te dig wat daartoe lei dat daar 'n verdedigende, soms 

aggressiewe aanslag in portuurrelasies is (Simons & Robertson 
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1989:274). 

Volgens Clothier (1944:90) dra die ferm, sekere dissipline van 

liefdevolle ouers van die aanvaarde kinders by om hom te help 

om homself te beskerm teen die gevare wat bestaan wanneer 'n 

kind aan sy primitiewe instinkte sou toegee. Ouerlike houdings 

en besorgdheid beheer aanvanklik die kind van buite. Later 

wanneer die kind dieselfde houdings van die ouer 

ge1nternaliseer het, word hy daardeur van binne beheer. 

Wolberg (1944:75) se dat die ouer-kind verhouding die 

baarmoeder is wat die egogroei vertroetel, en s6 die kind se 

energie in sy omgang met die wereld kanaliseer. 

4.4.2 Sosiale relasies van die kind 

Bender (Newell 1936:577) beweer dat wanneer kinders voorskools 

van 'n normale familie-sosiale lewe ontneem word, die volgende 

teenwoordig kan wees: Emosionele infantiliteit; drang na die 

liefde van die moeder wat so 'n kind nooit gehad het nie; 

onversadigbaar in sy eise vir aandag en psigiese vasklou. Die 

kind vind dit onmoontlik om homself emosioneel te verbind en 

hy het geen sosiale gewete nie. 

gelewe en so 'n kind is rusteloos. 

Die lewe word op impulse 

Kinders wat in onsekere gesinsituasies grootword toon 
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agterstande in hulle emosionele ontwikkeling, moontlik omdat 

daar 'n gebrek was aan sagtheid en liefde (Newell 1936:577). 

'n Liefdevolle, koesterende verhouding met ouers is belangrik 

omdat dit die kind leer om om te gee, van homself te gee en met 

ander in verhoudinge kompromiee aan te gaan (Simons & robertson 

1989:274). 

Die ouer se dissiplineringsmetode binne die gesin raak nie net 

die kind direk nie, maar voorsien horn ook van 'n model vir 

sosiale relasies. Omdat hierdie dissiplinering 'n invloed op 

die kind se selfbeeld het le dit s6 die basis vir sy 

toekomstige relasies. Daar bestaan geen twyfel dat wanneer die 

kind geliefd, ondersteund en gemaklik in die teenwoordigheid 

van die ouer voel, dit daartoe sal lei dat die kind 'n groot 

verskeidenheid sosiaal gewaardeerde gedrag sal ontwikkel (Duck 

1986:129-30). 

Die kwaliteit van die relasies wat kinders gedurende hul baba

jare vorm, bepaal hul vermoe om later in hul lewens intieme 

verhoudinge te stig (Papalia en Olds 1982:256). 

Jongmense wat gesosialiseer word in 'n atmosfeer van ouerlike 

verwaarlosing of verwerping, openbaar dikwels 'n meer aggres

siewe, selfgesentreerde interpersoonlike styl as die jongmense 

wat deur vertroetelende ouers grootgemaak is (Simons & 
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Robertson 1989:274). 

4.4.3 Kreatiwiteit 

Kreatiwiteit in kinders word deur ouers wat vyandig, verwerpend 

of afsydig is, ge1nhibeer. Kreatiewe kinders kom uit huise 

waar ouers onder meer 'n mate van emosionele afstand toelaat 

(Papalia & Olds 1982:461). 

4.5 SLOT 

Tot dusver is aandag gegee aan ouerlike verwerping as fenomeen. 

In hoofstuk vyf word die navorsingsontwerp uiteengesit. Daarna 

word die navorsingsresultate van die empiriese ondersoek in 

hoof stuk ses weergegee en dan volg die bevindinge en 

aanbevelings wat na aanleiding van die studie in hoofstuk sewe 

gemaak word. 



HOOFSTUK 5 

NAVORSINGSONTWERP 

5.1 INLEIDING 

In hoofstuk 5 word 'n uiteensetting van die metode 

waarvolgens die navorsing gedoen gaan word, gegee. 

Die doelstellings met die navorsing word uiteenge-

sit en hipoteses word gestel. Die proefpersone en 

media wat gebruik gaan word, word beskryf. 

5.2 DOELSTELLINGS 

Die navorser bet die volgende ten doel: 

opstel van 'n vraelys ten einde adolessente wat 

ouerlike verwerping belewe, te identifiseer; 

om te bepaal of die selfkonsep van die adoles

sente wat ouerlike verwerping belewe laag is, en 

of die selfkonsep van adolessente wat ouerlike 

aanvaarding belewe, hoog is; 

om 'n relasiebeeld te vorm van die adolessent 

wat ouerlike verwerping belewe en dit te verge-
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lyk met die adolessent wat ouerlike aanvaarding 

belewe; 

om die persoonlikheid van die adolessent wat 

ouerlike verwerping belewe asook die een wat dit 

nie belewe nie, te verken; 

5.3 HIPOTESES 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

Die volgende hipoteses gaan in die ondersoek 

getoets word: 

Die vraelys wat deur die navorser opgestel is, 

slaag daarin om te onderskei tussen adolessente 

wat ouerlike verwerping belewe en die wat dit 

nie belewe nie. 

Dit is hoofsaaklik die houdings van ouers binne 

gesinsverband wat 'n kind ouerlike aanvaarding 

of verwerping laat belewe. 

'n Groter mate van huweliksonmin is te bespeur 

in die huweliksverhoudinge van ouers van kinders 

wat ouerlike verwerping belewe as die kinders 

wat ouerlike aanvaarding belewe. 
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5.3.7 

5.3.8 
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Die gesinsomstandighede waarbinne die kind wat 

ouerlike verwerping belewe hom bevind, is minder 

gunstig as die gesinsomstandighede van adolessente 

wat ouerlike aanvaarding belewe. 

Adolessente wat ouerlike verwerping belewe, ervaar 

gevoelens van angs en minderwaardigheid. 

Adolessente wat ouerlike verwerping belewe, sukkel 

met selfaanvaarding en toon 'n lae selfbeeld. 

Adolessente wat ouerlike verwerping belewe, 

ondervind probleme met verhoudinge buite hulle

self. 

Adolessente wat ouerlike verwerping belewe, toon 

persoonlikheidseienskappe wat hulle onderskei van 

die adolessente wat ouerlike aanvaarding belewe. 

5.4 PROEFPERSONE 

Seuns en dogters tussen die ouderdomme van 14 en 18 

jaar, waarvan albei ouers, hetsy biologies of stief, 

teenwoordig is, is as proefpersone geselekteer. 
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Twee en tagtig leerlinge is ewekansig uit 'n totaal van 

180 leerlinge in standerd 6 tot 10 geselekteer. 

5.5 NAVORSINGSONTWERP 

s.s.1 Nomotetiese navorsinq 

s.s.2 

Hier gaan 82 uit 180 leerlinge ewekansig geselek

teer word ten einde te bepaal of die vraelys 

daarin slaag om 'n onderskeid te tref tussen 

adolessente wat ouerlike verwerping belewe en 

adolessente wat ouerlike aanvaarding belewe. 

Idioqrafiese metode 

Op grond van die tellings wat adolessente 

in die vraelys behaal, word agt adolessente as 

proefpersone geselekteer om 'n idiografiese 

ondersoek te doen. Die doel is om die 

leefwereld van die adolessent wat verwerping 

belewe en die een wat aanvaarding belewe, te 

verken. Die vier leerlinge wat die laagste 

tellings op die vraelys behaal, word bestudeer as 

die adolessente wat ouerlike verwerping belewe. 

Die vier adolessente wat die hoogste tellings 

behaal, word bestudeer as die groep wat ouerlike 

aanvaarding belewe. 
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5.6 MEDIA WAT INGESKAKEL GAAN WORD 

5.6.1 

Die geselekteerde leerlinge se leefwerelde gaan 

deur middel van die vraelys, die PHSF-Verhou

dingsvraelys, die Selfkonsepvraelys van Vrey 

(ASKS), die Emotional Profile Index (EPI) en 

die Sinsvoltooiingsmedium verken word. 

Die vraelys 

Die verkenning van die adolessent se belewing van 

verwerping, aanvaarding, verwaarlosing of oorbe

skerming, asook die verkenning van die adolessent 

se ouers se huweliksverhouding, die adolessent se 

selfbeeld en ook sy relasies, word deur middel 

van die selfopgestelde vraelys ( sien Bylaag 1) 

gedoen. 

Die vraelys is opgestel na aanleiding van kri

teria wat in die literatuur vir ouerlike verwerp

ing bestaan. Die kriteria is omgeskakel in 

stellings wat verband hou met ouerlike verwerp

ing. 'n Beknopte uiteensetting van die vraelys 

word vervolgens aangebied: 
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ITEMNOMMER DIMENSIE 

1-21 Ouerlike aanvaarding 

22-50 Ouerlike verwerping 

51-74 Ouerlike verwaarlosing 

75-92 Ouerlike oorbeskerming 

93-126 Ouers se huweliksverhouding 

127-155 Verkenning van adolessent 
se selfbeeld 

156-203 Relasie met ouers 

206;209;210;211 Relasie met onderwysers 

204;207;208;216 Relasie met skoolwerk 

205;212-215;217 Relasie met skool 

218-236 Relasie met maats 

Onderskeid word tussen vaderlike en moederlike 

aanvaarding, verwerping, verwaarlosing en oor-

beskerming getref, aangesien dit moontlik is dat 

net een van die twee ouers genoemde houdings 

openbaar. Ten opsigte van die huweliksverhouding 

en die relasies met ouers is ook onderskeid 

tussen die vader en moeder van die adolessent 

getref. 

PHSF-Verhoudingsvraelys 

Hierdie vraelys is gerig op die verkenning van 

die proefpersone se verhoudinge met die self 
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asook tussen die indiwidue en die omgewing. Die 

proefpersone se aanpassing in persoonlike, 

huislike, sosiale en formele verhoudinge kan 

hierdeur bepaal word. 

Die Selfkonsepyraelys van Vrey CASKS) 

Die proefpersone se siening van die self word aan 

die hand van verskeie dimensies verken, naamlik: 

verhouding met sy liggaamlike gesteldheid; 

verhouding met sy psigiese gesteldheid; 

verhouding met sy gesin; verhouding met ander in 

sosiale gemeenskap; verhouding met sedelike en 

godsdienstige waardes asook selfkritiek. Die 

beskouing wat die kind van sy fisiese en psigiese 

vermoens vorm, word verken. Die ASKS dui aan 

in watter mate die adolessent homself aanvaar. 

Die kind beskik dan oor 6f 'n hoe 6f lae 

self agting wat die peil van die selfkonsep 

aandui. 

Emotional Profile Index CEPil 

Die EPI (Emotions Profile Index) word toegepas 

om inligting aangaande die 

persoonlikheidstrekke asook 

proef persone se 

persoonlikheidskon-
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flikte te verkry. Die volgende agt basiese 

emosies maak deel uit van die toets: Behoedsaam, 

Aggressie, Gehoorsaam, 

Wankontrole, Sosiaal en 

Wantrouig, Beheersd, 

Somber. Karaktertrekke 

word bepaal deur die kombinasies en sterktes van 

die agt basiese emosies. 

Sinsyoltooiingsvraelyste 

Sinsvoltooiingsvraelyste word as projeksiemedia 

gebruik ten einde die adolessent se ingesteldheid 

teenoor en belewing van sy leefwereld te verken. 

Probleemareas behoort hieruit duidelik te word. 

5.7 METODE VAN ONDERSOEK 

Die vraelys is aan die 82 ewekansig-geselekteerde 

leerlinge gegee om te voltooi. Die leerlinge kies 

vir elk van die 236 stellings een van vier moont

like antwoorde, naamlik: byna nooit, soms, dikwels 

en amper altyd. Puntewaardes van een tot vier word 

aan elke stelling toegeken afhangende van hoe 

positief die stelling lees. Die mees positiewe 

stelling behaal vier punte en die mees negatiewe 

stelling een punt. Hoe laer die puntetelling is 

wat 'n leerling behaal hoe meer is daar sprake van 
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verwerping. Hoe hoer 

ouerlike aanvaarding 

die groottotale van 

die puntetelling, 

belewe die kind. 

die leerlinge se 

vraelyste bereken is, word die vier leerlinge wat 

die laagste tellings behaal het, asook die vier 

leerlinge wat die hoogste tellings behaal het as 

die proefpersone vir 

geselekteer. Die agt 

die idiografiese navorsing 

geselekteerde proefpersone 

word aan verdere sielkundige evaluering onderwerp. 

5.8 SLOT 

Die verspreiding van die totale tellings wat die 82 

adolessente in die vraelys behaal het, word in 

tabelvorm in hoofstuk ses weergegee. Alle 

inligting wat oor elke proefpersoon, wat by die 

idiografiese studie betrek is, ingewin is, word ook 

in hoofstuk 6 weergegee. As gevolg van die omvang 

van hierdie inligting word slegs een adolessent wat 

ouerlike aanvaarding en een wat ouerlike verwerping 

belewe, se toetsresultate volledig weergegee. Die 

ander ses proef persone se toetsresultate sal 

opsommenderwys weergegee word. 



HOOFSTUK 6 

EMPIRIESE STUDIE 

6 .1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die resultate van die 

nomotetiese en idiografiese navorsing weergegee. 

6.2 RESULTATE VAN DIE NOMOTETIESE NAVORSING 

In tabelvorm lyk die tellings wat deur die 82 

adolessente behaal is, soos volg: 

LAE Aantal GEMIDDELDE Aantal HOe Aantal 
TELLINGS leer- TELLINGS leer- TELLINGS leer-

linge linge linge 

onder 400 2 700-709 2 810-819 7 

500-509 1 710-719 2 820-829 5 

560-569 1 720-729 5 830-839 1 

590-599 1 730-739 7 840-849 2 

610-619 1 740-749 5 

620-629 2 750-759 6 

630-639 1 760-769 6 

640-649 2 770-779 5 

660-669 1 780-789 7 

670-679 1 790-799 3 

680-689 1 800-809 4 

690-699 1 

TOTAAL 15 52 15 
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Die totaaltellings toon 'n verspreiding wat dit 

moontlik maak om die groep adolessente se tellings in 

lae, gemiddelde en hoe tellings te verdeel. Die 

navorser kon die verdeling maak dat 15 van die 82 

adolessente se tellings as laag beskou kon word en 15 as 

hoog. Twee en vyftig adolessente se tellings bet binne 

die gemiddelde groep geval. Hierdie verspreiding toon 

'n normale verspreidingskurwe aangesien 18 % van die 

tellings laag, 64 % van die tellings gemiddeld en 18 % 

van die tellings hoog is. 

6.3 RESULTATE VAN IDIOGRAFIESE NAVORSING 

Agt proefpersone is by die idiografiese studie betrek. 

As gevolg van die omvang van die toetsresultate is dit 

onmoontlik om al agt proefpersone se resultate volledig 

weer te gee. Twee proefpersone, een elk wat ouerlike 

verwerping en ouerlike aanvaarding belewe, se 

toetsresultate word volledig weergegee, waarna die ander 

ses proefpersone se toetsresultate opsommenderwys 

weergegee sal word. 
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Resultate van adolessent wat ouerlike verwerping 

Agtergrondgegewens 

Die seun is 'n koshuisganger en in standard ses. 

Dit is die tweede skool wat hy van die begin van 

sy skoolloopbaan besoek. Hy het tot dusver nog nie 

'n jaar herhaal nie. Hy is die tweede oudste van 

vier kinders. Sy ouers is eie ouers. Sportbedrywig-

he de waaraan hy deelneem 

atletiek, tennis en swem. Hy 

ACSV-beweging by die skool. 

is rugby, 

neem ook deel 

'n Besondere 

krieket, 

aan die 

sport-

prestasie wat hy al bereik het, was om as die 

beste seunsatleet in sy vorige skool aangewys te 

gewees het. 

vraelys 

Hoe hoer die tellings in die onderafdelings hoe meer 

positief word dit ten opsigte van die fenomeen 

geJ:nterpreteer. 
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Die seun behaal die volgende tellings in 

onderafdelings van die vraelys: 

Afdeling van die vraelys Telling Totaal-
van kind telling 

Vaderlike aanvaarding 20 40 

Moeder like aanvaarding 19 44 

Moeder like verwerping 40 56 

Vader like verwerping 45 56 

Vader like verwaarlosing 20 40 

Moederlike verwaarlosing 21 40 

Vaderlike oorbeskerming 21 32 

Moederlike oorbeskerming 23 36 

Huweliksverhouding 24 44 
(moeder) 

Huweliksverhouding 25 44 
(vader) 

Huweliksverhouding 25 48 
(algemeen) 

Selfbeeld 67 116 

Relasie met vader 49 56 

Relasie met moeder 39 92 

Relasie met onderwysers 8 16 

Relasie met skoolwerk 9 16 

Relasie met die skool 20 24 

Relasie met maats 49 76 
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Die proefpersoon behaal 'n totaaltelling van 560 uit 'n 

moontlike 944. Dit kan dus gese word dat hierdie seun 

ouerlike verwerping belewe. 

Vervolgens word die inhoud van al die onderafdelings 

volledig weergegee. 

6.3.1.2.1 Vaderlike aanvaarding (~O uit 40) 

Die telling (50 %) wat hier behaal is, dui aan dat die 

vader nie genoegsaam aanvaarding aan die seun kommunikeer 

nie. Hoe hoer die telling sou wees hoe meer aanvaarding 

belewe die kind. 

Die seun dink dat sy pa byna nooit weet wat vir 

hom belangrik is nie. Hy se byna nooit dat hy dinge wat 

die seun doen, waardeer nie en verseker hom byna nooit dat 

hy goed vaar in sy skoolwerk nie. 

Aan die positiewe kant dink hy dikwels dat sy pa daar 

is vir hom. Hy laat hom net soms toe om sy eie 

besluite te neem maar ondersteun hom altyd in projekte 

wat hy aanpak. Hy keur soms sy doen en late goed en prys 

horn wanneer hy iets bereik. Sy pa stel soms belang in 

wat hy doen maar blameer hom meestal vir foute wat hy 

maak. 
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6.3.1.2.2 Moederlike aanvaarding (19 uit 44) 

Die telling (43 %) dui aan dat die moeder min 

aanvaarding aan die seun kommunikeer. (In 57 % van 

die kere ervaar die seun nie moederlike aanvaarding 

nie.) 

Die seun is van mening dat sy ma dikwels daar is 

vir horn. Sy weet egter byna nooit wat vir horn 

belangrik is nie en s~ byna nooit dat sy dinge 

waardeer wat hy doen nie. Sy ondersteun horn dikwels 

in projekte wat hy aanpak. Sy verseker horn nooit 

dat hy goed vaar in sy skoolwerk nie. Sy keur 

byna nooit sy doen en late goed nie en prys horn 

net soms wanneer hy iets bereik het. Net so ms stel 

sy belang in wat hy doen. 

6.3.1.2.3 Moederlike verwerping (40 uit 56) 

Die telling (71 %) wat behaal is, gee 'n aanduiding 

dat die moeder soms overte verwerping teenoor die 

kind ui tlewe. (Dit 

overte verwerping, 

keer.) 

beteken die kind belewe 30 % 

met ander woorde een uit drie 
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Die seun voel dat sy ma dikwels wrede dinge vir ham 

se. Sy skree oak dikwels op ham wanneer hy iets 

verkeerd doen. Sams se sy dat sy ham nie verstaan nie 

en is dikwels opvlieend teenoor ham. Sy glo dikwels 

dat hy nie in staat is tot iets nuttigs nie. Sy 

se dikwels dat sy haar skaam vir sy gedrag. 

6.3.1.2.4 Vaderlike verwerpinq (45 uit 56) 

Die telling {80 %) wat hier behaal is, gee 'n 

aanduiding dat die vader soms verwerping teenoor die 

kind uitlewe. Dit beteken in 20 % gevalle ervaar die 

seun overte vaderlike verwerping.) 

Die seun is van mening dat sy vader so ms wrede 

dinge vir ham se en met ham spot. Hy skree soms 

op ham wanneer hy iets verkeerd doen. Sy pa glo 

dikwels dat hy tot iets nuttigs in staat is en ska am 

ham net soms oar sy gedrag. 

Die seun voel sy vader kritiseer nooit sy voorkoms 

nie en se nooit lelike dinge van of voor ham vir 

ander nie. 
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6.3.1.2.s vaderlike verwaarlosing (20 uit 40) 

Die telling (50 %) dui aan dat die vader soms min 

tyd aan die seun bestee maar nie noodwendig die 

kind verwaarloos 

verwaarlosing.) 

nie. (Hier is daar sprake van 50 % 

Die seun is van mening dat sy pa net soms aan 

horn wys dat hy horn liefhet. Hy gesels byna nooit 

met horn nie. Hy speel net soms met horn en gee net 

soms aandag aan horn. Hy is dikwels besig en doen 

byna nooit dinge saam met horn nie. 

Sy pa vra egter dikwels uit oor sy doen en late. 

6.3.1.2.6 Moederlike verwaarlosing (21 uit 40) 

Die telling (52 %) dui aan dat ook die moeder soms 

min tyd saam met die seun deurbring. (Hier is 

sprake van 48 % verwaarlosing.) 

Die seun voel sy ma wys net soms aan horn dat sy 

horn liefhet. Sy speel en gesels nooit met horn 

nie. soms gee sy aandag aan horn maar sy is dikwels 

besig en doen byna nooit dinge saam met horn nie. 

Soms we et sy wanneer hy ongemak verduur. 
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6.3.1.2.7 Vaderlike oorbeskerming (21 uit 32) 

Die telling (65 %) dui aan dat hier soms sprake is 

van oorbeskerming. 

oorbeskermend.) 

(Dit beteken die vader is 35 % 

Die seun is van mening dat die vader horn byna 

altyd toelaat om te doen wat hy wil. Hy verwag 

amper altyd van horn om onderdanig te wees en 

verduidelik dikwels presies hoe hy dinge mo et 

aanpak. Soms neem hy besluite namens horn en hy 

weet amper altyd nie hoe hy regtig oor sake voel 

nie. Hy kry net soms die gevoel dat sy pa nie 

sender 

nooit 

horn kan lewe nie. Sy pa versmoor horn byna 

met liefde nie en is net soms oor sy 

veiligheid bekommerd. 

6.3.1.2.8 Moederlike oorbeskerming (23 uit 36) 

Die telling (63 %) wat die seun hier behaal, dui aan 

dat die moeder net soms oorheskermend is. (Die moeder 

is dus in 37 % gevalle oorbeskermend en in 63 % geva~lle 

nie oorbeskermend nie.) 
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Die kind voel sy ma laat byna nooit toe dat hy doen 

wat hy wil nie. Sy verwag amper altyd dat hy onderdanig 

moet wees en verduidelik amper altyd presies hoe hy dinge 

behoort aan te pak. Dikwels neem sy besluite namens horn 

en weet amper altyd nie hoe hy regtig oor sake voel nie. 

Hy kry nooit die gevoel dat sy ma nie sonder horn kan lewe 

nie en dink sy versmoor horn byna nooit met liefde nie. Sy 

is egter dikwels bekommerd oor sy veiligheid. 

6.3.1.2.9 Huweliksverhouding moeder (24 uit 44) 

6.3.1.2.10 

Die telling (54 %) dui aan dat die seun dink sy moeder 

evalueer haar huwelik as nie besonder gelukkig nie, maar 

ook nie besonder ongelukkig (48 %) nie. 

Hy kan net soms sien dat sy ma lief is vir sy pa en dat sy 

horn respekteer. 

huwelik. 

Hy dink sy is soms ontevrede met haar 

Sy praat byna nooit van skei nie en sy ondersteun soms sy 

pa in dinge wat hy doen. 

Huweliksverhouding vader (25 uit 44) 

Die telling (56 %) dui aan dat die seun van mening 
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is dat die vader die huwelik ook nie as besonder 

gelukkig (56 %) of besonder ongelukkig (44 %) 

evalueer. Hy kan net soms sien dat sy pa vir sy ma 

lief is en dat hy haar respekteer. Sy pa 

geniet dit byna nooit om sosiaal te verkeer nie en 

hy is soms ontevrede met sy huwelik. Soms wissel sy 

buie baie. Hy ondersteun soms sy ma in wat sy doen, 

maar lig ook soms haar foute uit. 

Sy pa praat nooit van skei nie en hy dink sy pa voel 

dikwels positief oor sy vaderlike rol. 

Huweliksverhouding - algemeen (25 uit 48) 

Die telling (52 %) dui aan dat die seun van mening is 

dat daar soms huweliksonmin (48 %) tussen sy ouers 

is. 

Sy ouers kom volgens hom net soms oor die weg. 

Hulle stem net so ms saam oor reels in die 

huis. Hulle gaan kuier soms by vriende en 

familie en doen net soms dinge saam. Hulle 

stry dikwels oor dinge maar gesels ook gereeld 

met mekaar. 



6.3.1.2.12 

136 

Wat die gesin aan betref voel die seun byna 

nooit dat daar vir horn 'n spesiale plek in 

die gesin is nie. Die atmosfeer in die gesin 

is soms gespanne. Die kinders word na sy 

mening nooit op dieselfde manier groot gemaak 

of ewe belangrik geag nie. 

Selfbeeld (67 uit 116) 

Die telling (57 %) dui dat die seun in 43 % 

gevalle nie positief oor homself voel nie. 

Die seun voel dat hy byna nooit van homself 

hou nie en dat hy nooit aan die vereistes wat 

sy ouers stel, voldoen nie. Geruime tyd weet 

hy dat sy ma en pa horn nie wou gehad het nie. 

Hy voel dikwels swaarmoedig oor sy 

mislukkings en sy emosies wissel soms van uur 

tot uur. Hy dink nie dat hy baie beter kan 

doen op skool nie. Hy geniet byna nooit die 

lewe nie en hy het amper altyd bekommernisse. 

Hy is byna nooit van mening dat hy sukses 

behaal in dinge wat hy aanpak nie. Hy raak 

dikwels gefrustreerd en kan nie lank op iets 

konsentreer nie. Hy voel amper altyd 

hulpeloos omdat hy nie van sy ouers af kan 
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wegkom nie. Hy voel dikwels hartseer, 

onseker, kwaad, opstandig en afgeskeep. 

Hy dink egter byna nooit dat dit net sy eie 

skuld is dat hy probleme het nie. Net soms 

maak hy onnodige foute in sy skoolwerk. Hy 

waag soms met nuwe. en vreemde dinge. Soms is 

hy van mening dat hy nie verdien om liefgehe 

te word nie en glo hy dat hy tot niks goeds 

in staat is nie. 

Relasie met vader (49 uit 65) 

Die telling (75 %) dui aan dat die seun in 

25 % gevalle van mening is dat hy nie 'n 

goeie verhouding met sy vader het nie. 

Die seun voel dat hy soms woede-uitbarstings 

teenoor sy pa kry. 

teenoor horn. So ms 

word vir horn kwaad. 

Tuis is hy altyd nors 

frustreer hy sy pa en 

Hy dink sy pa is byna 

nooit tegemoetkomend teenoor horn nie en wil 

amper altyd he dat hy moet presteer op 

gebiede waar sy pa nie kon nie. Hy bespreek 

byna nooit sy probleme met sy pa nie en dit 

is vir horn byna nooit maklik om sy liefde 
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vir sy pa te wys nie. Hy dink al tyd hy is 

sy pa se probleemkind en sy pa laat horn 

altyd verstaan dat hy lui is. 

Die seun is van mening dat hy nooi t tuis 

ongehoorsaam aan sy pa is nie. Hy baklei 

nooit of tree opstandig op teenoor sy pa 

nie. Hy praat ook nooi t terug met sy pa 

nie. 

Die seun het die volgende items onbeantwoord 

gelaat. Dit kan wees dat dit vir horn 

moeilik was om hierdie items te beoordeel of 

dalk was dit te sensitief vir horn: 

Ek het 'n liefdevolle verhouding met my 

pa. 

My pa sal verander teenoor my indien ek 

nie meer so verkeerd optree nie. 

My pa is tegemoetkomend teenoor my. 

Ek weet dat my pa bly is dat ek 'n 

seun/dogter is. 

Ek weet dat my pa vir my sal lief bly, 

al gebeur wat. 

Die geringe kans dat die kind dalk die 
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bedoeling van die items nie mooi verstaan het 

nie, kan nie uitgesluit word nie. 

Relasie met moeder (39 uit 92) 

Di~ telling (42 %) dui aan dat die seun in 

58 % gevalle van mening is dat hy nie 'n 

goeie verhouding met sy moeder het nie. 

Die seun dink hy frustreer amper altyd sy 

moeder. Hy is dikwels kwaad vir haar en 

bespreek nooit sy probleme met haar nie. Hy 

vind dit altyd moeilik om sy liefde vir haar 

te wys. Hy is van mening dat hy altyd haar 

probleemkind is. Sy laat horn altyd verstaan 

dat hy lui is en wil he hy moet presteer op 

gebiede waar sy nie kon nie. Sy ma kerm en 

kla voorts dikwels oor horn. 

Die seun is van mening dat hy net soms woede

ui tbarstings teenoor sy moeder kry wanneer hy 

nie sy sin kan kry nie. Soms is hy tuis nors 

teenoor en ongehoorsaam aan haar. Hy baklei 

ook soms met haar. Hy tree soms opstandig 

teenoor haar op en praat terug. Hy vertel 

soms leuens aan haar en sy laat horn soms 
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verstaan dat hy haar in die steek laat. Sy is 

net soms uitermate streng met horn. 

Die seun het die volgende items onbeantwoord 

gelaat. Hy het lyne daardeur getrek. 

Ek weet dat my ma bly is dat ek 'n 

seun/dogter is. 

Ek weet dat my ma vir my sal lief bly, al 

gebeur wat. 

My ma sal verander teenoor my indien ek nie 

meer so verkeerd optree nie. 

Ek het 'n liefdevolle verhouding met my ma. 

My ma is tegemoetkomend teenoor my. 

Die redes mag moontlik dieselfde as vir die vader 

wees. 

Relasie met onderwysers (8 uit 16) 

Die telling (50 %} toon aan dat die seun in 

50 % gevalle wel relasie-probleme met onder

wysers het. 
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Die seun voel dat hy byna nooit goed met die onder

wysers oor die weg kom nie en dat onderwysers nooit 

van horn hou nie. Hy beland soms in die klaskamer in 

die moeilikheid en die onderwysers pik soms op horn. 

Relasie met skoolwerk (9 uit 16) 

Die telling (56 %) dui aan die seun sy skoolwerk in 

44 % gevalle nie positief belewe nie. 

Hy dink hy stel nP.t soms belang in sy skoolwerk en 

doen net soms huiswerk. 

Relasie met skool (20 uit 24) 

Die telling (83 %) toon dat die seun in 17 % gevalle 

probleme in skoolverband ondervind. 

Hy draai soms stokkies, verbreek skoolreels en tree 

moedswillig by die skool op. Hierdie optrede maak 

die aard van sy skoolprobleme meer ernstig. Hy 

verniel byna nooit die skool se eiendom nie. 

Relasie met maats (49 uit 76) 

Die telling (64 %) dui aan dat in 36 % gevalle 
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probleme met verhoudinge met maats aanwesig is. 

Die seun voel soms dat hy minder vriende as 

ander kinders het. Hy is soms vriendelik 

met ander kinders en weet dikwels dat mede-

skoliere nie juis van hom hou nie. Hy kom 

agter dat baie kinders hom amper altyd igno

reer en voel dat hy nooit in die groep inpas 

nie. Hy maak moeilik kontak met ander kin-

ders en sy maats verstaan hom dikwels ver-

keerd. Hy is van mening dat hy uitgebuit 

word deur maats en glo die meeste kinders 

het dikwels nie goeie bedoelinge met hom 

nie. 

Hy dink hy kom net soms met maats goed oor 

die weg en voel soms seergemaak oor goed wat 

ander kinders se. 

6.3.1.3 Selfkonsepinventaris (ASKS) 

Tellings wat die seun behaal het lyk soos volg: 

Identiteit Aanvaarding Gedrag Totaal 

Fisieke self 5 (6) 1 (6) 3 (6) 9 (18) 



Persoonlik 
self 

Gesiriself 

sosiale self 

Waardeself 

Tota le 

Selfkritiek 

Groottotaal 

l.43 

Identiteit Aanvaarding , 

4 (6) 3 (6) 

2 (6) 1 (6) 

1 (6) 4 (6) 

5 (6) 2 (6) 

17(30) 11 (30) 

••••• 47 ..•••• (100) 

Gedrag Totaal 

1 (6) 8 (18) 

1 (6) 4 (18) 

3 (6) 8 (18) 

4 (6) 11 (18) 

12(30) 40 (90) 

7 (10) 

Die seun se telling dui op 'n lae self-

(i.3.1.3.1 

konsep. Die mees problematiese faset is die 

gesinself en daarna die persoonlike en 

sosiale self. 

Die kwalitatiewe ontleding van die selfkonsep 

lyk SOOS volg: 

Fisieke self 

Identiteit: Die seun beskou homself as 

onaantreklik. 

Aanvaarding: Hy aanvaar nie die volgende 

aspekte van sy fisieke self nie: Sy gewig, 

voorkoms, lengte en bepaalde liggaamsdele. 

Hy dink ook nie dat hy vir die teenoorge-
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stelde geslag aantreklik is nie. In hierdie 

verband too~ die seun 'n lae selfkonsep. 

Gedrag: Die seun se handelinge word 

gestrem deur kommer en senuagtigheid. Hy 

toon dus 'n gebrek aan selfvertroue en sien 

homself as onbekwaam. 

Persoonlike self 

Identiteit: Die seun dink dat hy 

opgeruimd, kalm en bedaard is. Hy verloor 

nie maklik selfbeheer nie en skull nie agter 

'n nukkerige stemming nie. Die seun voel 

egter in bale 

sy kennisse 

geselskap. 

Aanvaarding: 

opsigte minderwaardig 

en vriende en ook 

teenoor 

so in 

Die seun aanvaar nie die 

volgende aspekte van sy persoonlike self 

nie: sy onvermoens om probleme op te los en 

'n taak te voltooi. Vanwee die verwerping 

van die eie persoon begeer hy gereeld ander 

se karaktertrekke. 

Gedrag: Die seun se gedrag toon dat hy nie 
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hoe selfagting het nie. Hy vind dit moeilik 

om horn in alle situasies te handhaaf, hy 

presteer gewoonlik swak, tree impulsief op, 

verander maklik van mening, konformeer met 

ander en is dikwels besluiteloos. 

Gesinself 

Identiteit: Die seun ken sy gesin as mense 

wat horn nie hoog ag nie, wat horn selde 

raadpleeg, van wie se liefde hy nie verseker 

is nie en wat horn met agterdog bejeen. Dit 

lyk asof die seun nie aanvaarding binne 

gesinsverband ervaar nie. 

Aanvaarding: Die seun ondervind mis-

verstand tussen horn en gesinslede en hy vermy 

interaksie met hulle. Hy bejeen gesprekke en 

handelinge van sy familie met agterdog en hy 

voel maklik gekrenk deur wat hulle van horn 

se. Hy voel dikwels ontevrede met die liefde 

wat onderling in die gesin bestaan. 

Gedrag: Die ongesonde verhoudinge as 

gevolg van die neg a ti ewe selfkonsep 

manifesteer in die seun se gedrag. Hy stel 
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nie veel belang in sy gesin nie, hy 

verwaarloos sy gesin dikwels, ignoreer die 

wense van sy ouers, hy het soms ernstige 

rusies met gesinslede en sy doen en late lok 

die kritiek van sy familie uit. 

Sosiale self 

Identiteit: Die seun ken homself as iemand 

wat nie altyd vriendelik is teenoor ander 

nie, wat nie by maats of die teenoorgestelde 

geslag gewild is nie en voel dat ander nie 

toenadering tot horn soek of maklik met horn 

vriende maak nie. 

Aanvaarding: Hy dink tog hy is hoflik met 

ander en probeer om 

geselskap met ander. 

gesellig te wees in 

Hy dink egter hy is 

onpopuler en vind di t moeilik om aan ander 

hulp te verleen. Hy is nie tevrede met die 

belangstelling wat ander in horn toon nie. 

Gedrag: Hy dink dat hy redelik maklik 

vriende maak maar vergewe moeilik persone wat 

horn vals beskuldig het. Hy voel selfbewus in 

geselskap van vreemde mense en vind dit baie 
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moeilik om 'n gesprek met vreemdes aan te 

knoop. 

Waardeself 

Identiteit: Die seun identifiseer met 

sedelike en religieuse waardes. Hy dink hy 

is eerlik en godsdienstig. Hy dink egter dat 

hy 'n slegte mens is. 

Aanvaarding: Die seun aanvaar nie sy 

waardeself nie. Hy voel ontevrede en skuldig 

omdat hy deugde soos goedheid, eerlikheid, 

getrouheid en waarheid verwaarloos, ook oor 

sy kerkbesoek, sy herhaalde onverantwoorde

like optredes en die gemak waarmee hy leuens 

vertel. 

Gedrag: Die seun se gedragswyses toon 

redelike identifikasie met waardes aan. Hy 

probeer doen wat reg is en beroep hom nie op 

twyfelagtige metodes nie, sodat hy hom nie 

bekommer oor ander 

nie. Hy verander 

se verwagtings van hom 

sy gedrag as hy oortuig 

word dat hy verkeerd is. Aangesien hy nie 

al tyd seker van sy saak is nie en van die 
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belangrikheid van· dit wat reg is nie, bestraf 

hy nie mense wat die morele en religieuse wet 

oortree nie. 

Selfkritiek 

Die seun behaal 'n hoe telling wat daarop dui 

dat hy redelik krities staan teenoor ham-

self. Hy huiwer nie om te erken dat hy 

skuldig is aan dinge waaraan die meeste mense 

in die huidige samelewing aan skuldig is nie. 

Emotions Profile Index (EPI) 

Die EPI word af geneem ten einde die 

emosionaliteit van die seun te verken. 

Tellings wat die seun behaal het, is socs volg: 

DIMENSIES ROUPUNT PERSENTIEL 

1 - Gehoorsaam 13 21 

2 - Wankontrole 14 65 

3 - Behoedsaam 18 74 

4 - Somber 9 74 

5 - Wantrouig 8 33 

6 - Beheersd 28 94 

7 - Aggressief 6 32 
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DIMENSIES ROUPUNT PERSENTIEL 

8 - Sosiaal 8 16 

9 - Vooroordeel 36 55 

'n Telling van 40 word as laag beskou en 'n 

telling van 60 as hoog. 

Die seun se emosionaliteit volgens die EPI 

lyk SOOS volg: 

Gehoorsaam (Laag) 

Hiervolgens neig die seun om dinge nie te 

aanvaar nie, hy is wantrouig en is geneig om 

ongehoorsaam te wees. 

Wankontrole (Hoog) 

Die seun neig om impulsief te wees. Hy hou 

daarvan om nu we dinge te probeer, hou van 

nuwe ervarings, verrassings en avonture. 

Behoedsaam (Hoog) 

Hierdie persoon neig om versigtig en angstig 

te wees. Hy bekommer homself om in die 
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moeilikheid te kom. Hy is bekommerd oor wat 

mense van horn dink of van horn se. 

Somber (Hoog) 

Die seun is hiervolgens depressief. Hy is 

ontevrede met aspekte van sy lewe en hy voel 

veronreg. 

Wantrouig (Laag) 

Die seun neig om nie krities te wees nie. Hy 

aanvaar ander mense en hulle idees. 

Beheersd (Hoog) 

Hy wil sy omgewing leer ken en wil leer hoe 

om dit te hanteer. Hy het die neiging om sy 

lewenswyse te organiseer. Hy het 'n behoefte 

aan sosiale kontak en poog om goed georgani

seerd te wees. Hy het goeie selfbeheer. 

Aggressief (Laag) 

Die seun is 

bakleisugtig 

hiervolgens 

nie. Hy 

nie aggressief of 

besit baie min 
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aggressie en is effens passief. Hy besit 'n 

onvermoe om woede teenoor ander uit te druk. 

' 
6.3.1~4.8 Sosiaal (Laag) 

Die seun neig om antisoiaal, onvriendelik en 

introspektief te wees. 

Die volgende konflikte kom na vore: 

6.3.1"4.9 Lae sosiaal en hoe wankontrole 

Die seun soek hiervolgens avonture deur dinge 

eerder as deur mense. Soos byvoorbeeld deur 

gevaarlike dinge te doen en risiko's te 

neem. Hierdie persoon sal motorresies, 

bergklim ensovoorts geniet. 

6.3.1.4.10 Hoe behoedsaam en hoe beheersd 

Hierdie konflik dui op 'n definitiewe 

angspatroon en 'n sterk moontlikheid van 

fobiese en obsessief-kompulsiewe gedrag. 
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Vooroordeel (Gemiddeld) 

Die seun se telling toon aan dat hy homself 

nie in 'n sosiaal onaanvaarbare manier of 

sosiaal aanvaarbare manier beskryf het nie. 

Dit lyk asof hy 'n gebalanseerde siening van 

homself het. 

PHSF-Verhoudingsvraelys 

Die wisselwerking wat tussen die proefpersoon 

en sy omgewing bestaan, word deur die PHSF 

verken. 

Die volgende staneges word behaal: 

Komponent Stanege 

Pe;i;:soonlike verhoudinge: 

1. Selfvertroue 2 

2. Eiewaarde 3 

3. Selfbeheer 3 

4. Senuagtigheid 3 

5. Gesondheid 3 

Huislike verhoudinge: 

6. Gesinsinvloede 3 

7. Persoonlike vryheid 3 

Sosiale verhoudinge: 
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Komponent Stanege 

8. Groep 4 

9. Teenoorgestelde geslag 3 

10. Morele Inslag 5 

Formele vernoudinge: 

11. Formeel en gesag 4 

12. Gewenstheidskaal 6 

Persoonlike verhoudinge 

Die seun het min selfvertroue. Sy 

eiewaarde is laag en hy aanvaar nie sy 

werklike Of vermeende persoonlikheids-

eienskappe, vermoens en gebreke nie. Die 

seun slaag nie baie goed daarin om sy emosies 

en drange volgens sy beginsels en oordeel te 

beheer of te kanaliseer nie. Die lae telling 

op senuagtigheid dui dat angstige, doellose 

en herhalende gedrag dalk by die seun mag 

voorkom. Die seun is verder ook effens behep 

met sy gesondheid. 

Huislike verhoudinge 

Die seun aanvaar nie die verhoudinge binne 

die huisgesin nie en hy is van mening dat hy 
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nie deur f aktore binne die gesin beinvloed 

word nie. Die seun dink dat hy deur sy ouers 

ingeperk word. 

Sosiale verhoudinge 

Die seun het 'n byna gemiddelde behoefte aan 

en deelname aan sosiale groepsverkeer. Hy 

kom dus in 'n mate introverties voor. Hy het 

huidiglik nog nie 'n behoefte daaraan om met 

'n spesif ieke persoon van die teenoorgestelde 

geslag sosiaal te verkeer nie. Hy dink dat 

hy in dieselfde verhouding ooreenstem met die 

aanvaarde norme van die samelewing as wat hy 

nie ooreenstem nie. 

Formele verhoudinge 

Die seun behaal gemiddelde sukses in sy 

formele verhoudinge tot mede-leerlinge, asook 

gesagsfigure en meerderes binne die 

leersituasie op skool. 

Gewenstbeidskaal 

Die seun behaal 'n gemiddelde telling wat 
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daarop dui dat hy redelik eerlik was in die 

beantwoording van die vraelys. 

Onvoltooide sinne 

Sommige van die sinne ( sien Bylaag 2) is nie 

baie duidelik nie maar die volgende temas kom 

daaruit na vore: 

Avontuur 

Dit wil voorkom asof die seun van avontuur 

hou (1,2,7,ll,21,22,30). 

Spanning 

Spanning is moontlik by die seun aanwesig 

(15,22,12,40). 

Gevoelens van minderwaardigheid 

Gevoelens van minderwaardigheid kom by die 

seun voor (6,16,18,25,44). 
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Skuldgevoelens 

'n Skuldgeneigdheid kan moontlik by die seun 

aanwesig wees (10,36,39). 

Geld 

Dit kom voor asof die seun meer geld sal wil 

he (7,29,34,45). 

Maats 

Die seun is volgens sy sinne skynbaar gewild 

en hy hou van maats (5,13,20,37,42). 

Ander mense 

Die seun hou nie van mense wat nie van hom 

hou nie (8,12,42). 

Ouers 

Die seun se belewing van sy moeder is dat sy 

baie streng is en sy belewing van sy vader is 

neutraal (14,35). 
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Toekomsperspektief 

Die seun voel onseker oor sy toekoms (24,26). 

Skool 

Die seun ervaar angs en spanning oor die 

skool (15,33). 

Voorlopige af leidings 

Die seun voel fisiek swak, hy se dat hy baie 

graag sterk wil wees. Volgens die ASKS 

aanvaar hy nie sy voorkoms nie. Hy is van 

mening dat hy nie goed kan dink nie. Verder 

toon hy volgens die PHSF en die ASKS 

gevoelens van minderwaardigheid, lae 

selfvertroue, lae eiewaarde en lae selfagting. 

In die lig van bogenoemde is dit nie verrassend 

dat die seun op die vraelys en die ASKS 'n 

lae selfbeeld toon nie. 

Kommer en angs is ook in meer as een vraelys 

ter sprake. Volgens die ASKS is hy senuagtig 

en die EPI dui ook 'n angspatroon aan. 
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Wat die seun se selfbeheer aan betref, is daar 

'n konflik: Volgens die EPI toon hy hoe 

selfbeheersing 

selfbeheersing. 

maar vol gens die PHSF lae 

Die seun kom volgens die EPI, HSPV en die 

ASKS as anti-sosiaal voor. Die telling op 

sosiale verhoudinge van die PHSF dui horn as 

net in 'n mate introverties aan. Hier is dus 

sprake van 'n konflik. Die EPI dui aan dat 

die seun depressief mag wees. Die telling op 

groep-sosiaal van die PHSF is laaggemiddeld 

wat ook weer dieselfde anti-sosiale neiging as 

eersgenoemde toon. 

Volgens die waardeself van die ASKS dink hy 

dat hy 'n slegte mens is ten spyte daarvan dat 

hy homself as godsdienstig beskou. Hy dink hy 

is eerlik. Die selfkritiekskaal van die ASKS 

toon aan dat hy wel bereid is om sy foute te 

erken. Die gewenstheidskaal van die PHSF 

toon aan dat hy redelik eerlik was in die 

beantwoording van die vraelys. 

Daar blyk probleme in die gesin te wees. 

Volgens die vraelys ervaar die seun nie 
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ouerlike aanvaarding nie en belewe ouerlike 

verwerping. Die seun voel dat hy deur sy ouers 

verwaarloos word. Daar is huweliksonmin tussen 

die ouers en die seun ondervind relasieprobleme 

met sy vader en moeder. Hy voel voorts dat 

daar geen spesiale plek vir horn binne die gesin 

is nie. Die ASKS toon 'n lae gesinself. 

Hiervolgens word hy nie binne die gesin aanvaar 

nie, hy voel ontevrede met sy gesin 

enverwaarloos hulle. Die PHSF toon dat die 

gesinsinvloed op die seun laag is. In die 

onvoltooide sinne beskryf die seun sy ma as 

streng en sy pa word redelik neutraal beskryf. 

Die vraelys toon aan dat die seun probleme 

met maats ondervind. In sy onvol tooide sinne 

blyk dit dat hy van maats hou. Hy maak egter 

melding daarvan dat hy horn vererg vir party 

seuns. Volgens die sosiale self van die 

ASKS dink hy dat hy nie gewild by maats is 

nie. Die EPI se telling op die sosiale 

dimensie is laag, wat daarop kan dui dat die 

seun onvriendelik en antisosiaal is. Sy 

behoedsaam is hoog wat moontlik kan dui op 

depressie. Wat sy sosiale verhoudinge volgens 

die PHSF betref, toon hy min belangstelling 
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in 'n spesifieke 

stelde geslag en 

persoon van 

hy behaal 'n 

die teenoorge

laaggemiddelde 

telling vir groep-sosiaal. Hy het dus net 'n 

gemiddelde behoefte groepsverkeer. 

Die seun voel dat hy probleme ondervind met 

onderwysers. Hy dui di t aan in die vraelys 

asook in sy onvoltooide sinne. Hy behaal ook 

'n laaggemiddelde telling vir formele verhou

dinge en gesag op die PHSF. 

Resultate yan adolessent wat ouerlike aanyaarding 

~ 

Agtergrondgegewens 

Die dogter is in standard agt in die koshuis. 

Tot dusver het sy vyf skole besoek en het nog 

nie gedruip nie. Sy is een van vyf kinders. 

Haar ouers is eie ouers. Die dogter neem aan 

atletiek, swem en netbal deel en presteer goed 

in haar skoolwerk. Sy behoort aan die ACSV

beweging. 
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6.3.2.2 Vraelys 

Die dogter behaal die volgende tellings in die 

onderafdelings van die vraelys: 

Afdeling van die vraelys Telling Totaal-
van kind telling 

Vaderlike aanvaarding 40 40 

Moeder like aanvaarding 42 44 

Moeder like verwerping 55 56 

Vader like verwerping 55 56 

Vader like verwaarlosing 34 40 

Moederlike verwaarlosing 35 40 

Vaderlike oorbeskerming 24 32 

Moederlike oorbeskerming 27 36 

Huweliksverhouding 
(moeder) 40 44 

Huweliksverhouding 
(vader) 37 44 

Huweliksverhouding 
(algemeen) 42 48 

Selfbeeld 100 116 

Relasie met vader 84 92 

Relasie met moeder 84 92 

Relasie met onderwysers 15 16 

Relasies met skoolwerk 15 16 

Relasie met skool 24 24 

Relasie met maats 74 76 
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6.3.2.2.1 Vaderlike aanvaarding (40 uit 40) 

Die dogter se telling (100 %) toon aan dat sy 

totale vaderlike aanvaarding ervaar. 

Sy is van mening dat haar vader altyd daar is vir 

haar. Hy ondersteun haar in projekte wat sy aan

pak en verseker haar hy keur haar doen en late 

goed. 

6.3.2.2.2 Moederlike aanvaarding (42 uit 44) 

Die telling (95 %) toon moederlike aanvaarding 

aan. 

Die dogter is van mening dat haar moeder altyd 

daar is vir haar en weet wat vir haar belangrik 

is. Sy spreek haar waardering teenoor die dogter 

uit vir dinge wat sy doen. Sy laat haar toe om 

dikwels haar eie besluite te neem en ondersteun 

haar in projekte wat sy aanpak. 

6.3.2.2.3 Moederlike verwerping (55 uit 56) 

Die dogter belewe 98 % moederlike aanvaarding. 

Die dogter se moeder se nooit wrede dinge vir 
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haar nie. Daar word ook nie op haar geskree, met 

haar gespot of lelike dinge van haar voor ander 

gese nie. Sy word ook nie deur haar moeder 

verkleineer nie. 

6.3.2.2.4 Vaderlike verwerping (55 uit 56) 

Die dogter belewe ook 98 % vaderlike aanvaarding, 

met ander woorde slegs 2 % verwerping. 

Die vader se nooit wrede dinge vir die dogter of 

spot met haar nie. Hy kritiseer haar nie en skree 

nie op haar wanneer sy iets verkeerd doen nie. Hy 

praat nie lelik van die dogter voor ander nie, 

verstaan die dogter en is nie opvlieend teenoor 

haar nie. Hy straf haar soms maar glo altyd dat 

sy tot nuttige dinge in staat is. Hy verkleineer 

nooit die dogter nie. 

6.3.2.2.5 Vaderlike verwaarlosing (34 uit 40) 

Die telling (85 %) toon aat die kind byna nooit 

(15 %) vaderlike verwaarlosing beleef nie. 

Die vader wys dikwels sy liefde aan die dogter; 

vra altyd uit oor haar doen en late. Hy werk 
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egter dikwels lang ure en is soms besig. Hy 

gesels met die dogter, speel met haar en gee 

aandag aan haar. Hulle doen dinge saam en die 

vader weet wanneer sy ongemak verduur of siek is. 

6.3.2.2.6 Moederlike verwaarlosinq (35 uit 40) 

Die telling (87 %) toon nie verwaarlosing aan nie. 

Die moeder wys altyd haar liefde aan die dogter; 

vra uit oor haar doen en late, gesels met haar en 

speel soms met haar; gee aandag aan haar. Sy 

werk dikwels lang ure om vir die gesin te sorg en 

is soms besig. Hulle doen dinge saam en die 

moeder weet wanneer die kind ongemak verduur of 

siek is. 

6.3.2.2.7 Vaderlike oorbeskerminq (24 uit 32) 

Die telling (75 %) dui aan dat die vader in 25 % 

gevalle wel oorbeskermend optree. 

Die dogter kry nie gevoel dat haar vader nie 
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sender haar sal kan lewe nie en hy versmoor haar 

nie met liefde nie. Hy verwag egter dikwels 

onderdanigheid, verduidelik presies hoe sy dinge 

behoort aan te pak en is altyd bekommerd oor haar 

veiligheid. 

6.3.2.2.a Moederlike oorbeskerming (27 uit 36) 

Die telling (75 %) dui aan dat die moeder in 25 % 

gevalle oorbeskermend optree. 

Die moeder neem nooit besluit namens die dogter 

nie, en sy doen nie alles vir die dogter wat sy 

self behoort te doen nie. Die dogter kry nooit die 

idee dat haar moeder nie sender haar kan lewe nie 

en die moeder versmoor nooit die dogter met liefde 

nie. Sy is soms bekommerd oor die dogter se 

veiligheid. 

6.3.2.2.9 Huweliksverhouding - moeder (40 uit 44) 

Die telling (90 %) van hierdie afdeling dui aan 

dat die dogter van mening is dat die moeder se 

huweliksverhouding sender probleme is. 

dus sprake van 10 % huweliksprobleme.) 

(Hier is 
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Die dogter kan sien dat haar ma amper altyd lief 

is vir haar vader en horn respekteer. Sy dink 

haar moeder is byna nooi t ontevrede met haar 

huwelik nie en praat nooit van skei nie. Haar 

moeder ondersteun haar vader amper altyd in dinge 

wat hy doen. 

Huweliksverhoudinq - vader (37 uit 44) 

Die telling (84 %) toon aan dat die dogter van 

mening is dat ook haar vader amper altyd tevrede 

is met die huweliksverhouding. (Hy is in 16 % 

gevalle ontevrede met die huwelik.) 

Die dogter kan amper altyd sien dat haar vader 

lief is vir haar moeder en haar respekteer. Sy 

dink haar vader is byna nooit ontevrede met sy 

huwelik nie en hy praat nooit van skei nie. Sy 

kink haar vader voel amper altyd positief oor sy 

vaderlike rol. Hy ondersteun amper altyd haar 

moeder in dinge wat sy doen. 

Huweliksverhoudinq - alqemeen (42 uit 48) 

Die telling (87 %) dui aan dat daar weinig 

probleme, volgens die dogter, in haar ouers se 
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huweliksverhouding is nie. (Met ander woorde 

daar is sprake van 13 % huweliksprobleme). 

Die dogter dink dat haar ouers amper altyd goed 

oor die weg kom. Hulle stem amper altyd saam oor 

die reels in hulle huis. Haar ouers doen amper 

altyd dinge saam en gesels baie. 

Wat die gesin aan betref voel die dogter amper 

altyd seker dat daar vir haar 'n spesiale plek in 

hulle gesin is. Die kinders in hulle gesin word 

almal ewe belangrik geag. 

Selfkonsep (100 uit 114) 

Die dogter toon volgens die telling (86 %) 'n hoe 

selfbeeld. (In 14 % gevalle voel sy nie positief 

oor haarself nie.) 

Sy hou dikwels van haarself en weet amper altyd 

sy kan sukses behaa], in dinge wat sy aanpak. Sy 

voel sy verdien haar ouers se liefde en glo dat 

sy tot goeie dinge in staat is. 

Die dogter dink dat wanneer sy probleme 
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ondervind dit gewoonlik haar eie skuld is. 

Haar emosies is wisselvallig en sy voel veral 

oor haar mislukkings swaarmoedig. 

Relasie met vader (84 uit 92) 

Die telling (91 %) dui daarop dat die dogter 

haar relasie met haar vader amper altyd 

positief belewe. 

Die dogter kry byna nooit woede-uitbarstings 

wanneer sy nie haar sin met haar vader kry 

nie. Sy is nie nors teenoor horn nie, 

frustreer horn nie of is nie ongehoorsaam aan 

horn nie. 

Sy bespreek dikwels haar probleme met haar 

vader en wys maklik haar liefde vir horn. Sy 

dink hulle het 'n liefdevolle verhouding 

aangesien hy amper altyd tegemoetkomend 

teenoor haar is en nooit uitermate streng 

nie. Hy kerm en kla ook nooit oor haar 

optredes nie. 
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Relasie met moeder (84 uit 92) 

Die telling (91 %) toon aan dat die dogter 

haar verhouding met haar moeder amper altyd 

positief ervaar. 

Die dogter kry nooit woede-uitbarstings 

wanneer sy nie haar sin met haar moeder kry 

nie, is nie tuis nors teenoor haar moeder of 

frustreer haar nie. Sy is nie ongehoorsaam 

of opstandig teenoor haar moeder nie en praat 

byna nooit terug nie. 

Sy bespreek amper altyd haar probleme met 

haar en dit is vir haar maklik om haar liefde 

vir haar moeder te wys. Die dogter dink haar 

verhouding met haar moeder is amper altyd 

liefdevol aangesien sy amper altyd 

tegemoetkomend teenoor haar is en byna nooit 

uitermate streng is nie. Haar moeder kla en 

kerm byna nooit oor haar optredes nie. 

Relasie met onderwysers (15 uit 16) 

Die telling (93 %) dui aan dat die dogter 

amper altyd geen relasieprobleme met onder-
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wysers ondervind nie. 

Die dogter s~ sy beland byna nooit in die 

klas in die moeilikheid nie en kom goed met 

die onderwysers oor die weg. Sy dink dikwels 

die onderwysers hou van haar. 

Relasie met skoolwerk (15 uit 16) 

Die dogter het amper altyd 'n positiewe 

relasie (93 %) met skoolwerk aangesien sy 

amper altyd gemotiveer vir haar skoolwerk is 

en altyd haar huiswerk doen. Sy stel ook 

altyd belang in haar skoolwerk. 

Relasie met die skool (24 uit 24) 

Die dogter se relasies met die skool is altyd 

(100 %) positief. Sy verniel nie die skool se 

eiendom nie en beland ook nie in die 

moeilikheid oor dinge wat sy doen nie. Sy 

gehoorsaam altyd skoolreels en tree nooit 

moedswillig op nie. 
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6.3.2.2.18 Relasies met maats (74 uit 76) 

Die telling (97 %} dui daarop dat die dogter 

amper altyd goeie verhoudings met maats 

beleef. 

Sy voel dat sy genoeg vriende het. Sy is 

vriendelik met ander kinders en kom goed met 

maats oor die weg. Maats is altyd welkom by 

haar aan huis en sy gaan dikwels kuier. Sy 

pas in die groep in en maak maklik met ander 

kinders kontak. Maats verstaan haar selde 

verkeerd en sy glo die meeste kinders het nie 

slegte bedoelinge met haar nie. 

6.3.2.3 Selfkonsepinventaris (ASKS) 

Tellings wat die dogter behaal het, lyk soos volg: 

Identiteit Aanvaarding Gedrag Tota al 

Fisieke self 5 (6) 6 (6} 6 (6) 17 (18} 

Persoonlike 
self 6 (6) 6 (6) 6 (6) 18 (18} 

Gesinself 6 (6) 6 ( 6) 6 (6) 17 (18) 

Sosiale self 5 (6) 6 (6) 6 (6) 17 (18) 

Waardeself 6 (6) 5 (6) 6 (6) 17 (18) 

Tota le 28 (30) 29 (30} 30 (30} 87 (90} 

Selfkritiek 5 (10} 

Groottotaal •.....•.......... 92 ..... (100} 
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Die dogter se telling dui op 'n hoe selfkonsep. 

Sy behaal die hoogste tellings in Persoonlike 

en Gesinself. 

Die kwalitatiewe ontleding van die selfkonsep 

is SOOS volg: 

Fisieke self 

Identiteit: Sy identif iseer haarself met 

iemand wat blakend gesond, aantreklik en 

netjies is. 

Aanvaarding: Die dogter aanvaar haar 

gewig, voorkoms en lengte, haar 1 iggaamsdele 

en haar gesondheidstoestand. 

Gedrag: Die dogter se gedrag weerspieel 

haar hoe selfagting. Haar handelinge word 

nie deur kommer, senuagtigheid en lompheid 

gestrem nie. Sy beskou haarself as bekwaam 

en doeltreffend en het nie 'n gebrek aan 

selfvertroue nie. 



6.3.2.3.2 

6.3.2.3.3 

173 

Persoonlike self 

Identiteit: Die dogter beskou haarself as 

bekwaam, sy is opgeruimd, kalm en bedaard en 

sien haarself as die gelyke van ander mense. 

Sy verloor nie selfbeheer, voel nie 

minderwaardig en skuil nie agter 'n nukkerige 

stemming nie. 

Aanvaarding: Sy ag haarself hoog, is 

tevrede met haar persoon en die mate van 

vriendelikheid wat sy teenoor ander toon 

asook met haar vermoe om probleme op te los. 

Gedrag: Die dogter tree s6 op dat sy haar 

selfbeeld in stand hou. Sy tree nie 

impulsief op nie. Sy is tevrede met haar 

prestasies, kan haarself handhaaf, staan vas 

by haar oortuigings en kom gou tot 'n 

besluit. 

Gesinself 

Identiteit: Die dogter is oortuig van haar 

gesin se lief de vir haar, sy is gelukkig en 

word hooggeag deur die gesin. Vanwee hierdie 
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verhouding met gesinslede is sy oortuig 

daarvan dat hulle haar in enige situasie sal 

bystaan. 

Aanvaarding: Die dogter se hoe selfagting 

word in haar verhoudinge met die gesin 

openbaar. Sy is trots op haar familie en 

gesin. 

hulle. 

Daar is weinig misverstand tussen 

Die aanvaarding van die verhoudinge 

met haar gesinslede dui aan dat sy tevrede is 

met die liefde wat onderling bestaan. 

Gedrag: Gesonde verhoudinge, wat die ge

volg is van 'n positiewe selfkonsep, mani-

festeer in die dogter se gedrag. 

verdig teenoor haar gesinslede 

doen wat hulle benadeel nie. 

Sy is reg-

en sal niks 

Sy behandel 

hulle goed en verwaarloos hulle nie. In haar 

emansipasie beweeg sy weg van haar ouers af, 

sonder om verwerping te vrees. 

sosiale self 

Identiteit: Die dogter se goeie verhou

dinge binne die gesin kring ui t na verhou

dinge binne die sosiale gemeenskap. Die 
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dogter is vriendelik teenoor ander en gewild 

by maats van dieselfde geslag. Sy dink egter 

dat sy nie gewild is by die teenoorgestelde 

geslag nie. Sy ondervind dat ander 

toenadering tot haar soek en maklik met haar 

vriende maak. 

en hul dinge. 

Sy stel belang in ander mense 

Aanvaarding: Die dogter is hoflik en 

gesellig in geselskap met ander. Terugge

trokkenheid en selfbewustheid kom min voor. 

Sy is gewild en hulpvaardig. Sy is tevrede 

met ander se belangstelling in haar. 

Gedrag: Haar handelinge hou verband met 

hoe selfagting, symaak maklik vriende, kom 

goed met ander oor die weg en knoop maklik 

gesprekke aan. Sy vergewe ander maklik en 

sien die goeie eienskappe in hulle raak. 

Waardeself 

Identiteit: Die dogter identifiseer op 'n 

posi ti ewe manier met sedelike en religieuse 

waardes. Sy is godsdienstig en onbesproke 

van gedrag. Sy openbaar liefde vir ander 
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mense. 

Aanvaarding: Sy is tevrede dat sy sedelike 

en religieuse waardes uitleef. Sy aanvaar 

verantwoordelikheid vir ander mense wat hulp 

nodig het. 

Gedrag: Positiewe identifikasie met waar-

des lei tot gedragswyses wat daarmee ooreen

stem. Die dogter maak nie van twyfelagtige 

metodes gebruik nie en bekommer haar dus nie 

oor ander se verwagtings van haar nie. Sy 

verander haar gedrag as sy oortuig word dat 

sy verkeerd is. Aangesien sy seker van haar 

saak is en van die belangrikheid van dit wat 

reg is, bestraf sy mense wat die more le en 

religieuse wette oortree. 

Selfkritiek 

Die dogter behaal 'n gemiddelde telling wat 

aandui dat sy in' n mate kri ties is teenoor 

haarself en die verkeerde wat sy 

soms doen, kan erken. 
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Emotions Profile Index (EPI) 

Die EPI word af geneem ten einde die emosio

nali tei t van die dogter te verken. 

Tellings wat die dogter behaal het, is soos 

volg: 

DIMENSIES ROUPUNT PERSENTIEL 

1 - Gehoorsaam 27 99 

2 - Wankontrole 9 28 

3 - Behoedsaam 20 86 

4 - Somber 6 59 

5 - Wantrouig 3 3 

6 - Beheersd 17 33 

7 - Aggressief 3 20 

8 - Sosiaal 19 84 

9 - Vooroordeel 44 93 

Gehoorsaam (Hoog) 

Die dogter neig hiervolgens om dinge te aan

vaar, sy is betroubaar en gehoorsaam. Sy kan 

as afhanklik beskryf word. 
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Wankontrole· ( Laag) 

Die dogter is nie avontuurlustig nie, hou nie 

daarvan om nuwe dinge te probeer nie. Die 

dogter is nie impulsief nie en skram weg van 

sosiale verkeer. 

Behoedsaam (Hoog) 

Sy is hiervolgens versigtig en angstig, 

bekommer haarself om in die moeilikheid te 

kom en ook oor wat mense van haar dink en se. 

Somber (Hoog) 

Die telling kan dalk effense depressiwiteit 

by die dogter aandui. 

Wantrouig (Laag) 

Sy neig om nie krities te wees nie, sy 

aanvaar ander mense en hul idees. 

Beheersd (Laag) 

Die dogter neig om van dag tot dag te lewe. 
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Sy beplan nie vir die toekoms nie. Sy is 

geneig om ongeorganiseerd in haar denke en 

doen en late te wees. Sy besi t baie min 

selfkontrole. 

Aggressief (Laag) 

Die persoon is nie bakleisugtig en aggressief 

nie. Sy besi t min aggressie en is effens 

passief. 

Sosiaal (Hoog) 

Hierdie persoon neig om sosiaal, vriendelik, 

liefdevol en ekstrovertief te wees. Sy 

geniet di t om saam met mense te wees en hou 

van warm, vriendelike kontak met mense. 

Die volgende konflikte kom na vore: 

Hoe sosiaal en hoe behoedsaam 

Die dogter hou daarvan om by mense te wees. 

Sy voel maklik skuldig. Sy is verantwoor

delik, versigtig en toon 'n behoefte aan 

sosiale aanvaarding. 



6.3.2.4.10 

6.3.2.5 

180 

Vooroordeel 

Die dogter behaal 'n hoe telling wat 'n 

aanduiding gee dat sy die mees sosiaal 

aanvaarbare antwoord kies. 

PHSF-Verhoudingsvraelys 

Die wisselwerking wat tussen die proefpersoon 

en sy omgewing bestaan, word deur die PHSF 

verken. 

Die volgende staneges word behaal: 

Komponent Stanege 

Persoonlike verhouginge: 

1. Selfvertroue 9 

2. Eiewaarde 8 

3. Selfbeheer 8 

4. Senuagtigheid 8 

5. Gesondheid 5 

Huislik~ verhoydinge: 

6. Gesinsinvloede 8. 

7. Persoonlike vryheid 9 

SQsiale verhoudinge: 

8. Groep 7 

9. Teenoorgestelde geslag 4 
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Komponent stanege 

10. More le In slag 9 

Formele verhoudinge: 

11. Formeel en gesag 9 

12. Gewenstheidskaal 1 

Persoonlike verhoudinge 

Die dogter toon selfvertroue en hoe eiewaar

de. Sy beskik oor selfbeheer en sy is nie 

senuagtig nie. 

Huislike verhoudinge 

Die gesinsinvloede is baie hoog en die dogter 

voel dat sy geensins deur haar ouers ingeperk 

word nie. 

Sosiale verhoudinge 

Die dogter toon hoe belangstelling in en 

behoefte aan sosiale groepsverkeer. Op die 

oomblik stel die dogter nie daarin belang om 

met 'n spesifieke persoon van die 

teenoorgestelde geslag sosiaal te verkeer 

nie. Die dogter is van mening dat haar 
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gedrag in 'n hoe mate ooreenstem met die aanvaarde 

norme van die samelewing. 

6.3.2.5.4 Formele verhoudinge 

Die dogter blyk baie suksesvol te wees in haar 

verhoudinge met mede-leerlinge en gesagsfigure 

binne skoolverband. 

6.3.2.s.s Gewenstheidskaal 

6.3.2.6 

Die dogter behaal 'n lae telling wat aandui dat sy 

haarself beter wil voordoen. 

Onvoltooide sinne 

Die volgende temas is opvallend: 

6.3.2.6.1 Selftevredenheid 

Die dogter voel gelukkig met haarself (3,23). 

6.3.2.6.2 Gevoelens van onsekerheid 

Die dogter kom onseker voor en is afhanklik van 

goedkeuring van ander mense (6, 26, 33, 36). 
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Spanning 

Daar kan spanning by die dogter aanwesig wees 

(18,19,22). 

Maats 

Die dogter het 

onseker 

meisies 

'n goeie vriendin maar voel 

goeie bedoelinge van baie 

Sy stel nog nie juis in 

oor die 

(5,9,37). 

seuns belang nie (42). 

Land se inwoners 

Die dogter hou van mense en wil graag beter 

begrip tussen die mense van ons land sien 

(1,29). 

Ander mense 

Die dogter word ontstel deur swak eienskappe 

van ander mense soos selfsugtigheid, leuens 

en liefdeloosheid (8,12,13,25,27,28,40). 
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Ouers en gesin 

Die dogter is van mening dat sy deel van 'n 

besondere gesin is en wonderlike ouers het 

(7,11,14,16,30,31,32,35,44). 

Toekomsperspektief 

Die dogter · verbeel haar soms dat sy al haar 

beroep beoefen en dat di t voorspoedig gaan 

(38). 

Skool 

Die dogter se dat sy trots op haar skool is 

(32). 

Godsdiens 

Di t is duidelik dat die dogter se godsdiens 

en gepaardgaande geloof bale belangrik vir 

haar is (2,15,20,34,39,45). 

6.3.2.7 Voorlopige afleidings 

Die dogter toon volgens die PHSF hoe eie-
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waarde. Die vraelys sowel as die ASKS toon 

'n hoe selfkonsep. sy se in die onvoltooide 

sinne dat sy gelukkig is met haarself. 

Sy dink, volgens die onvoltooide sinne, dat 

haar senuwees sterk is en die PHSF dui aan 

dat daar nie senuagtigheid 

Die ASKS toon ook dat 

kommervol is nie. 

aanwesig is nie. 

die dogter nie 

Die dogter maak egter telkens in haar sinne 

melding van haar wantroue teenoor die goeie 

bedoelinge van ander mense. Sy behaal op die 

EPI 'n hoe Behoedsaam wat daarop dui dat sy 

tog versigtig en angstig is, en haar bekommer 

om in die moeilikheid te kom en ook oor wat 

ander mense van haar dink en se. Sy se self 

dat sy haar bekommer wanneer sy iets belangrik 

moet doen. Sy ly verder aan engtevrees en 

vrees ook om Jesus teleur te stel. 

Die EPI toon aan dat sy sosiaal is, so ook 

dui die ASKS aan dat sy sosiaal en vriendelik 

is. Op die PHSF behaal sy ook 'n hoe 

groep-sosiaal telling. Die PHSF dui aan 

dat sy nog nie in die teenoorgestelde geslag 
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belang stel nie. Sy het egter behoefte daaraan 

om sosiaal in 'n groep te verkeer volgens die 

PHSF. In haar sinne se sy ook die meeste 

seuns is net met haar vriende. Sy dink ook dat 

sy by meisies gewild is maar nie juis by seuns 

nie. Die ASKS toon ook dat sy tevrede is met 

die .aandag van seuns wat sy op die oomblik 

kry. Die vraelys toon verder dat sy goeie 

verhoudinge met maats het. 

Sy se dat sy van mense hou en dat dit vir haar 

belangrik is om ander mense gelukkig te maak. 

Die EPI dui in hierdie verband 'n hoe 

gehoorsaam wat daarop dui dat sy geneig is om 

dinge te aanvaar, sy is dus gehoorsaam en 

betroubaar. Hiervolgens kan sy selfs 'n 

afhanklike persoon wees. 

sy baie afhanklik van 

goedkeuring is. 

Dit wil voorkom asof 

and er mense se 

Die vraelys toon dat sy goeie relasies met 

beide ouers handhaaf. Daar bestaan volgens 

haar ook 'n goeie huweliksverhouding tussen 

haar ouers. Sy weet dat daar vir haar 'n 

spesiale plek in die gesin is. Die PHSF toon 

aan dat sy in 'n hoe mate deur die gesin 
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beinvloed word. Ook haar gesinself op die 

ASKS is hoog en hiervolgens voel sy dat sy in 

die gesin aanvaar word en dat hulle vir haar 

lief is. Daar is goeie verhoudinge tussen haar 

en haar gesinslede en sy verwaarloos nie haar 

gesin nie. Die onvoltooide sinne wat oor die 

gesin handel, is positief. Sy is trots op haar 

gesin en lief vir hulle en hulle doen dinge 

saam. 

Sy is trots op haar skool. Die PHSF toon 'n 

hoe telling op formele verhoudinge en gesag. 

Die vraelys toon positiewe relasies met die 

skool, skoolwerk en onderwysers. 

Godsiens is vir die dogter baie belangrik. Sy 

behaal 'n hoe telling op morele inslag van die 

PHSF. Die ASKS toon 'n hoe waardeself wat 

daarop dui dat die dogter met positiewe 

waardes identifiseer en dat sy godsienstig is 

en haar waardes uitlewe. 

Opsomming van resultate yan adolessente wat 

ouerlike verwerpina belewe 

Hier volg 'n opsomming van die resultate wat die 
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oorblywende drie proefpersone (twee seuns en 'n 

dogter) wat ouerlike verwerping belewe, behaal 

het: 

6.3.3.1 Vraelys 

6.3.3.1.1 Ouerlike aanvaarding 

6.3.3.1.2 

Al drie proefpersone se ouers het baie min 

aanvaarding aan hulle gekommunikeer. Slegs 

een proefpersoon is deur een van sy ouers 

aanvaar. Al die ander het vanaf beide ouers 

nie-aanvaarding belewe. 

Hierdie kinders voel dat hulle byvoorbeeld 

nooit deur hulle ouers geprys word nie en dat 

hulle ouers nie belangstel in hulle doen en 

late nie. 

Ouerlike verwerping 

Twee van die drie proefpersone het vaderlike 

sowel as moederlike verwerping belewe. Die 

ander een het in 'n mindere mate moederlike 

verwerping belewe. 
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Dit beteken vir hierdie kinders dat hulle 

ouers dikwels wrede dinge vir hulle se, hulle 

spot en op hulle skree wanneer hulle iets 

verkeerd doen. 

Ouerlike Verwaarlosing 

Twee van die proefpersone belewe vaderlike 

sowel as moederlike verwaarlosing, terwyl die 

derde slegs vaderlike verwaarlosing belewe 

het. Dit beteken dat die ouers nooit uitvra 

oor die kind se doen en late nie. Die ouers 

en kinders speel en gesels nie veel nie en 

doen ook nie baie dinge saam nie. 

is gewoonlik baie besig. 

Ouerlike oorbeskerming 

Die ouers 

Een proefpersoon voel hy word deur sy vader 

en moeder oorbeskerm. Die ander twee belewe 

slegs hul moeders as oorbeskermend. Dit 

beteken dat ouers dikwels die kinders die 

idee gee dat hulle nie sonder hulle kan· 

bestaan nie. 

Hierdie ouers is ook amper altyd bekommerd 
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oor die kinders se veiligheid. 

Huweliksverhouding 

By twee van die 

van mening dat 

huwelik tevrede 

drie proefpersone is hulle 

beide ouers nie met die 

is nie. Die derde 

proefpersoon voel dit is net sy vader wat nie 

met die huwelik tevrede is nie. Di t 

veroorsaak dat die kinders voel die 

huweliksonmin 'n gespanne atmosfeer in die 

huis veroorsaak. 

Al drie die proefpersone het in 'n mindere of 

meerdere mate gevoel dat daar nie al tyd vir 

hulle 'n spesiale plek in die gesin is nie. 

Selfbeeld 

Twee van die proefpersone toon lae tellings, 

dus lae selfkonsepte en die ander een 'n 

gemiddelde 

selfkonsep. 

telling, dus 'n gemiddelde 
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Relasies met vaders 

Al drie die proefpersone dui aan dat hulle 

relasies met hul vaders nie na wense is nie. 

Di t beteken dat die kinders nie daarna voel 

om probleme met die vader te bespreek nie en 

dit moeilik vind om hulle liefde vir hom te 

wys. Hulle dink ook dat hulle, hulle vader 

se probleemkind is. 

Relasies met moeders 

Daar is probleme by al drie proefpersone se 

relasies met hul moeders. Die kinders se dat 

hulle woede-uitbarstings teenoor hulle 

moeders kry en hulle is dikwels nors en 

ongehoorsaam tuis. 

Relasies met onderwysers 

Twee van die drie proefpersone ondervind 

probleme met hul relasies met onderwysers. 

Hulle voel onderwysers pik op hulle en hulle 

beland gedurig in die klas in die 

moeilikheid. Die derde een ondervind nie 
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probleme met haar relasies met onderwysers 

nie. 

Relasies met skoolwerk 

Twee van die drie proefpersone voel nie 

positief teenoor hulle skoolwerk nie. Hulle 

voel dat hulle onnodige foute in hulle 

skoolwerk maak. Die derde een ondervind nie 

probleme met skoolwerk nie. 

Relasies met skool 

TWee van die drie proefpersone toon probleme 

met hulle relasies met die skool en die 

ander een voel dat sy geen probleem met haar 

verhouding tot die skool het nie. Die 

eerste twee draai byvoorbeeld stokkies en 

vertel leuens en tree moedswillig op. 

Relasies met maats 

Dit is opvallend dat al drie proefpersone se 

tellings aandui dat daar relasieprobleme met 

maats aanwesig is. 
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Selfkonsepinventaris (ASKS) 

Al drie die proefpersone wat verwerping belewe, 

behaal tellings wat dui op 'n lae selfkonsep. 

Gesinself 

In een van die drie gevalle is die 

gesinself die laagste en in een van die die 

ander twee gevalle die tweede laagste. Dit 

is duidelik dat die kinders as 'n groep 

probleme met gesinsrelasies ondervind. 

Fisieke self 

Al drie die proefpersone het aangedui dat 

hulle nie hul voorkoms aanvaar nie. Kommer 

en senuagtigheid is by almal opmerklik. Twee 

van die drie het 'n gebrek aan selfvertroue. 

Persoonlike self 

By twee van die drie proefpersone is minder-

waardigheidsgevoelens teenwoordig. Al drie 

van hulle is ook besluiteloos en impulsief. 
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Gesinself 

Al drie aanvaar nie hulle gesinself nie. 

Hulle voel dat hulle nie binne die gesin 

aanvaar word nie terwyl twee van mening is 

dat hulle nie deur die gesin hooggeag word 

nie. Twee van die proefpersone voel dat 

hulle die gesin verwaarloos. Twee van hulle 

het min liefde vir hulle gesin. In al drie 

van die gesinne is daar gereeld rusies. 

Sosiale self 

Een van die proefpersone voel hy is nie 

sosiaal nie,. 'n tweede is onvriendelik en die 

derde voel dat sy nie gewild is by dieselfde 

of teenoorgestelde geslag nie. Twee van die 

kinders voel dat hulle onpopuler is. Al drie 

voel hulle maak moeilik vriende. Al drie is 

ongemaklik of selfbewus by vreemdes. Een wil 

graag meer gesellig wees en 'n ander laat 

klein dingetjies sy vriendskappe vertroebel. 

waardeself 

Twee van die drie is van mening dat hulle 
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gedrag nie na wense is nie. Al drie voel 

skuldig dat hulle sekere waardes verwaarloos 

en hulle is van mening dat hulle lewens nie 

voldoen aan die hoe standaarde wat ander aan 

hulle stel nie. Twee van hulle is geneig om 

hulle te skaar by die meerderheid, terwyl 'n 

ander een ook nog van mening is dat hy 

onverantwoordelik optree. 

Selfkritiek 

om krities Al drie die persone huiwer nie 

teenoor die self te staan nie. Hulle erken 

afleiding kan wanneer hulle fouteer. Die 

gemaak word dat die proefpersone eerlik was 

in die beantwoording van die vraelys. 

6.3.3.3 EPI 

6.3.3.3.l Hoe tellings 

Al drie 

somber. 

persone behaal 

Hiervolgens is 

hoe tellings in 

al drie van hulle 

depressief en ontevrede met aspekte van hulle 

lewens. 
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Twee van die drie proefpersone behaal voorts 

hoe tellings in behoedsaam wat daarop dui dat 

die proefpersone neig om versigtig en angstig 

te wees. Hulle bekommer hulle om in die 

moeilikheid te kom en is bekommerd oor wat 

mense van hulle sal dink. 

Hoe tellings word ook deur twee van die 

proefpersone in beheersd behaal. Hiervolgens 

neig hulle om hulle omgewing te leer ken en 

di t te hanteer. Hulle neig om hulle lewens-

wyse te organiseer. Daar is 'n behoefte aan 

sosiale kontak en hulle poog om georganiseerd 

te wees. Hulle het goeie selfbeheer. 

Lae tellings 

Al drie proefpersone behaal lae tellings op 

gehoorsaam en sosiaal. Hiervolgens neig 

die proefpersone om dinge nie te aanvaar nie, 

hulle is wantrouig en ongehoorsaam. Hulle 

neig ook om anti-sosiaal, onvriendelik en 

introspektief te wees. 
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Konflikte wat na vore gekom het 

Twee van die drie proefpersone behaal 'n hoe 

behoedsaam en hoe beheersd wat daarop dui 

dat 'n angspatroon aanwesig is. Daar bestaan 

'n kans op fobiese en obsessiewe kompulsiewe 

gedrag. 

Vooroordeel 

Twee persone behaal lae tellings wat aandui 

dat hulle neig om die sosiaal onaanvaarbare 

al ternatief te kies. Die ander een behaal 

gemiddelde tellings wat daarop dui dat hy nie 

noodwendig die meer sosiaal aanvaarbare 

alternatief kies nie, maar homself ook nie as 

totaal sosiaal onaanvaarbaar beskryf nie. 

6.3.3.4 PHSF-Verhoudingsvraelys 

6.3.3.4.1 Hoe tellings 

Twee van die drie proefpersone behaal geen 

hoe tellings nie. Die ander een behaal slegs 

een hoe telling en wel vir morele inslag. 

Hieruit kan afgelei word dat hulle almal 
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moontlik probleme in hulle verhoudinge 

ondervind. 

Lae tellings 

Al drie die proefpersone se tellings is 

oorwegend laag. 

Al drie behaal lae tellings vir eiewaarde. 

Die proefpersone evalueer hulle vermoens en 

persoonlikheidstrekke as baie laag. Al drie 

toon gedrag wat senuagtigheid weerspieel. 

Lae tellings word ook op gesinsinvloede 

behaal wat beteken dat die gesin nie veel 

invloed op die kinders ui toefen nie. Twee 

van die drie behaal 

beheer, 

vertroue. 

persoonlike 

Gewenstheidskaal 

lae tellings vir self

vryheid en self-

Die tellings wissel van gemiddeld tot hoog. 

Dit gee 'n aanduiding dat die proefpersone 

van redelik eerlik tot eerlik was in die 

beantwoording van die vraelys. 
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Onvoltooide sinne 

Die v~lgende temas kom uit die onvoltooide 

sinne (sien Bylaag 3) na vore: 

Self 

Twee van die drie proefpersone voel spyt oor 

die verkeerde dinge wat al gedoen is, jammer 

oor moeilikheid wat gemaak is en een van 

hulle begeer selfs 'n ander 

Al drie is van mening dat 

persoonlikheid. 

hulle senuwees 

gedaan is. Twee van hulle noem vrese waar-

onder, vrees vir die donker, hospi taal, 

kantoor en dood genoem word. 

Maats 

Een proefpersoon noem probleme met maats. Al 

drie van hulle toon belangstelling in die 

teenoorgestelde geslag. Een gaan baie uit 

saam met vriende. 

Ander mense 

Twee van die drie proefpersone maak dit 
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duidelik dat mense wat hulle nie verstaan 

nie, nie van hulle hou nie. Een voel hy kry 

raas by ander en hy raak ontsteld as ander 

baklei en skree. Nog een voel verneder 

indien ander mense nie van haar hou nie. 

ouers 

Al drie se sinne oor hulle vaders was meer 

negatief as die sinne oor hulle moeders. Twee 

van die drie voel 'n moeder versorg jou en is 

'n vriend vir jou. Twee ervaar hul vaders 

negatief terwyl die derde dink sy vader is 

tog soms 'n goeie mens. Hy voel sy ouers 

preek gedurig vir hom. Een van die kinders 

dui aan dat hy graag meer dinge saam met die 

gesin sou wou gedoen het. 

Toekomsperspektief 

Twee van die proefpersone voel dat die 

toekoms duister is en dat hulle, hulle 

daaroor bekommer. Die een wil egter graag 

sukses behaal en die ander wil graag werk en 

geld verdien. 
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6.3.3.5.6 Skool 

6.3.4 

Een is spyt dat hy reeds gedruip het terwyl 

'n tweede vrees dat sy sal druip. 

proefpersoon haat die skool 

onderwysers en wens dat hulle hom 

'n Derde 

en die 

uitlos. 

Daar is dus nie 'n positiewe gevoel oor die 

skool aanwesig nie. 

Opsomming van resultate van adolessente wat 

ouerlike aanvaarding belewe 

Hier volg 'n opsomming van die toetsresultate wat 

die oorblywende drie proefpersone (twee seuns en 

'n dogter) wat ouerlike aanvaarding belewe, 

behaal het: 

6.3.4.1 Vraelys 

6.3.4.1.l Ouerlike aanvaarding 

Al drie die proefpersone toon aan dat hulle 

van moederskant en van vaderskant aanvaarding 

belewe. Hulle ouers is onder andere altyd 

daar vir hulle, ondersteun hulle in dinge wat 

hulle doen, prys hulle prestasies en stel 
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belang in hulle doen en late. 

Ouerlike verwerping 

Al drie die proefpersone toon aan dat hulle 

nie hulle ouers as verwerpend belewe nie. 

Hulle ouers sal byvoorbeeld nooit lelike en 

wrede dinge vir hulle se nie, nie met hulle 

spot nie of op hulle skree nie. 

Ouerlike verwaarlosing 

Twee van die drie proefpersone dui aan dat 

hoewel hulle nie werklik verwaarloos word 

nie, hulle ouers redelik besig is. Twee van 

die drie adolessente se ouers wys aan hulle 

dat hulle, hulle liefhet. Verder vra die 

ouers ui t oor hulle doen en late, gesels en 

speel met die adolessente en weet wanneer 

hulle ongemak verduur of siek is. 

ouerlike oorbeskerming 

Al drie proefpersone se tellings dui aan dat 

daar oorbeskerming voorkom. 

byvoorbeeld altyd van die 

Die ouers verwag 

adolessente om 
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onderdanig te wees en verduidelik presies hoe 

hulle dinge behoort aan te pak en is amper 

altyd bekommerd oor die adolessente se 

veiligheid. Twee van die drie adolessente is 

van mening dat hulle die gevoel kry dat hulle 

ouers nie sonder hulle kan lewe nie. Een 

voel dat sy met liefde versmoor word. 

Huweliksonmin 

Al drie die proefpersone dui aan dat hulle 

vaders sowel as moeders tevrede is met die 

huwelik. Die adolessente is almal van mening 

dat daar nie huweliksonmin tussen die ouers 

is nie. 

Almal het ook aangetoon dat hulle van mening 

is dat daar 'n spesiale plek vir hulle in die 

gesin is en dat die atmosfeer in die gesin 

nie gespanne is nie. Twee van die kinders is 

van mening dat lede van die gesin op 

dieselfde manier grootgemaak en ewe belangrik 

geag word. 
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Selfbeeld 

Al drie proefpersone behaal hoe tellings wat 

aandui dat almal positiewe selfbeelde het. 

Relasies met vaders 

Nie een 

aanduiding 

vader as 

van 

dat 

die proefpersone 

hulle die relasie 

gee 

met 

belewe nie. 

'n 

die 

Die 

adolessente 

problematies 

kry nie 

teenoor hulle vaders nie, 

woede-uitbarstings 

is nie nors of 

ongehoorsaam nie, bespreek probleme met hom, 

voel nooit hulle is hulle vader se probleem

kinders nie, hy is tegemoetkomend teenoor 

hulle en nooi t ui termate streng nie, kla en 

kerm ook nie oor hulle nie. Almal voel dat 

hulle liefdevolle verhoudings met hulle 

vaders het. 

Relasies met moeders 

Nie een van die proefpersone belewe probleme 

met hulle relasie met hul moeders nie. Vir 

die moeder geld dieselfde as vir die vader 

(sien par. 6.3.4.1.7) 
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Relasies met onderwysers 

Net een van die drie proefpersone se relasie 

met die onderwysers is nie sonder probleme 

nie. Hy dink onderwysers hou nie van hom nie 

en pik op hom en hy kom nie met hulle oor die 

weg nie. 

Relasies met skoolwerk 

Twee van die drie proefpersone toon aan dat 

daar relasie probleme met skoolwerk aanwesig 

is. Hulle is van mening dat hulle nie 

gemotiveer is vir, of belangstel in hulle 

skoolwerk nie. Die ander een dink haar 

relasie met skoolwerk is goed. 

Relasie met skool 

Twee van die drie proefpersone is tevrede 

dat hulle relasies met die skool te alle tye 

positief 

Al drie 

is. Een kind draai soms stokkies. 

vertel nooit leuens by die skool 

nie, verniel nie die skool se eiendom nie en 

tree nie moedswillig op nie. 
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Relasies met maats 

Al drie is van mening dat hulle baie goeie 

verhoudinge met maats het. Hulle het nooit 

minder vriende as ander nie, word nie deur 

ander gefgnoreer nie, pas in die groep in en 

maak maklik kontak met ander kinders en kom 

goed met hulle oor die weg. Twee van die 

drie gaan kuier net soms by maats. 

Selfkonsepvraelys (ASKS) 

Twee van die drie proefpersone behaal gemiddelde 

tellings op die selfkonsepskaal en een se 

telling dui op 'n hoe selfkonsep. Al drie toon 

min of geen lae tellings nie. Hulle behaal 

alma! meestal hoe tellings. Hulle ondervind dus 

weinig selfbeeldprobleme. 

Fisieke self 

Orie proefpersone is van mening dat hulle 

netjies is. Twee van hulle is van mening dat 

hulle gesond en aantreklik is. Twee is elk 

net oor hulle lengte ontevrede. Die ander een 

aanvaar haar fisiese voorkoms. 
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Persoonlike self 

Twee van die proefpersone voel bekwaam. Een 

aanvaar homself nie ten volle nie. Een van 

die drie handhaaf homself en twee is nie 

besluiteloos nie. 

meerderheid. 

Gesinself 

Slegs een skaar horn by die 

Twee van die drie proefpersone is tevrede dat 

hulle binne die gesin aanvaar en hooggeag 

word. Twee is trots op hulle gesinne en 

almal hou daarvan om saam te kuier. Almal is 

ook tevrede dat hulle nie die gesin benadeel 

of verwaarloos nie. 

Sosiale self 

Twee van die drie proefpersone voel dat hulle 

vriendelik is. Twee voel dat ander maklik met 

hulle vriende maak. Twee adolessente is 

tevrede dat hulle hoflik en gesellig is terwyl 

een graag meer gesellig wil wees en die ander 

een dink dathy onpopuler is. Al drie is van 

mening dat hulle maklik vriende maak en daarin 
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slaag om gesprekke met vreemdes aan te knoop. 

waardeself 

Twee van die drie is soms bekommerd oor hulle 

gedrag, terwyl die ander een met positiewe 

waardes identifiseer. Twee van die drie 

aanvaar sedelike en religieuse waardes, een 

voel skuldig wanneer hy onverantwoordelik 

optree en 'n ander voel skaam oor verkeerde 

dinge wat hy nog doen. 

Selfkritiek 

TWee van die drie behaal gemiddelde tellings 

en een 'n lae telling. Twee was redelik 

eerlik in die beantwoording van die vraelys. 

Een probeer dalk om haar selfbeeld te beskerm. 

6.3.4.3 EPI 

6.3.4.3.1 Hoe tellings 

Al drie proefpersone behaal 'n hoe telling op 

behoedsaam. Hiervolgens neig hierdie 

adolessente om angstig en versigtig te wees. 
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Hulle is bekommerd om in die moeilikheid te 

kom en voel bekommerd oor wat mense van hulle 

se en dink. 

Twee van die drie proefpersone behaal ook hoe 

tellings op gehoorsaam. Hiervolgens neig 

die adolessente om dinge te aanvaar, is 

betroubaar en gehoorsaam. 

afhanklik beskryf word. 

Lae tellings 

Hulle kan as 

Die enigste 

proef persone 

aggressie. 

dimensie waarop al drie 

lae tellings behaal het, is 

Al drie is nie bakleisugtig en 

aggressief nie. Hulle is moontlik passief en 

weet nie hoe om woede teenoor ander ui t te 

druk nie. 

Konflikte wat na vore gekom het 

Een van die drie proefpersone toon drie 

konflikte in sy emosies, 'n ander een, een 

konflik en die derde een twee konflikte. Twee 

proefpersone toon 'n konflik in sosiaal en 

somber. Nog twee toon konflikte in 
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wankontrole en beheers. Die 

met 3 konflikte toon ook 'n 

proef persoon 

angspatroon. 

Laasgenoemde proefpersoon het male sonder tal 

sy bekommernis oor die Nuwe Suid-Afrika 

uitgespreek. 

Vooroordeel 

Twee van die proefpersone behaal 'n hoe 

telling. Hiervolgens neig hulle om die meer 

sosiaal aanvaarbare al ternatief te kies. Een 

behaal 'n lae telling. 

PHSF-Verhoudingsvraelys 

Al drie proefpersone behaal hoofsaaklik 

gemiddeld tot hoe tellings. Nie een het 'n lae 

telling behaal nie. Dit kan 'n aanduiding wees 

dat die proefpersone as 'n groep minder probleme 

ondervind met verhoudinge met die omgewing. 

Hoe tellings 

Al drie proefpersone behaal hoe tellings op 

eiewaarde, persoonlike vryheid en morele 

inslag. Twee van hulle behaal 'n hoe telling 
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op selfvertroue. Di t is duidelik dat die 

adolessente tevrede is met die vryheid wat 

hulle deur hulle ouers toegelaat word. Hulle 

ondervind nie probleme met persoonlike, huis

like en sosiale verhoudinge nie. Die adoles

sente se waardeskatting is hoog en hulle is 

seker van hulle vermoens. Die kinders voel 

verder dat hulle gedrag ooreenstem met 

aanvaarde norme van die samelewing. 

Gemiddelde tellings 

Selfbeheer en gesondheid is van die mees 

algemene gemiddelde tellings wat deur almal 

behaal is. 

Lae tellings 

Interessant is dat geen lae tellings by een 

van die drie proefpersone behaal is nie. 

Gewenstheidskaal 

Al drie die proefpersone behaal lae tellings 

wat daarop dui dat hulle, hulself moontlik 
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probeer beter voordoen het, of di t kan wees 

dat hulle werklik so is. 

onvoltooide sinne 

Die volgende temas kom vanuit die sinne na vore: 

Self 

Een van die drie proefpersone gee baie aandag 

aan sinne wat oor die self gaan. Geluk en 

sukses kom onder andere ter sprake. Twee van 

die adolessente noem vrese, soos byvoorbeeld 

om doodgemaak te word en die aanhoor van 

slegte stories. 

Ma a ts 

Die sinne toon aan dat di t met al drie se 

relasies met maats baie goed gaan. Twee stel 

ook reeds belang in die teenoorgestelde 

geslag. 

Ander mense 

Al drie proefpersone hou nie van mense wat nie 
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van hulle hou nie. Twee vererg en vervies 

hulle vir ander mense, terwyl een aandui dat 

sy van mense hou. 

Ouers 

Al drie die proefpersone se sinne oor beide 

ouers het 'n positiewe strekking. Almal is 

van mening dat hulle wonderlike ouers het. 

Toekomsperspektief 

Al drie toon aan dat hulle suksesvol wil wees, 

'n beroep wil beoefen of net goed lewe en 

gelukkig wees. Een is veral bekommerd oor die 

politieke situasie in die land. Nog 'n ander 

een voeg by dat die toekoms duister is en 'n 

ander voel om die beste van 'n slegte saak te 

probeer maak. 

Skool 

Daar is min sinne wat direk verband hou met 

die skool. Een proefpersoon wil nogtans klaar 

maak met skool al geniet hy dit en 'n ander is 

van mening dat skoolwerk vir horn 'n 
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struikelblok is aangesien hy nog nooit goed 

kon presteer nie. 

Godsdiens 

By twee van die drie proefpersone kom sinne 

aangaande godsdiens voor wat nie by die 

verwerpte groep gebeur het nie. Hulle is 

oortuig dat hulle kinders van God is. 

In hierdie hoofstuk is die resultate van die 

empiriese ondersoek, asook voorlopige afleidings uit 

die ondersoek bespreek. In die hieropvolgende 

hoofstuk word die bevindinge, samevatting asook 

aanbevelings, aangebied. 



HOOFSTUK 7 

SAMEVATTING VAN BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGS EN AANBE

VELINGS 

7.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word bevindinge vanuit die 

li teratuurstudie asook vanui t die empiriese navor

sing gegee. Hipoteses wat gestel is, word aanvaar 

of verwerp en aanbevelings gegrond op die studie 

word gemaak. Enkele leemtes van die navorsing word 

ook uitgelig. 

7.2 DOELSTELLINGS 

1.2.1 Onmiddelli!tke doelstellings 

Die navorser het die verkenning van die leef

wereld van die adolessent wat verwerping belewe 

ten doel gehad. Meer spesifiek die volgende: 

die opstel van 'n vraelys ten einde adoles

sente wat ouerl ike verwerping belewe, te 

identifiseer; 
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om te bepaal of die selfkonsep van die adoles

sente wat ouerlike verwerping belewe laag is, 

en of die selfkonsep van die adolessente wat 

ouerlike aanvaarding beleef hoog, is; 

om 'n relasiebeeld te vorm van die adolessent 

wat ouerlike verwerping belewe en dit te ver

gelyk met die adolessente wat ouerlike 

aanvaarding belewe; 

om die persoonlikhede van die adolessente wat 

verwerping belewe asook die wat dit nie belewe 

nie, te verken. 

7.3 BEVINDINGE VANUIT LITERATUURSTUDIE 

Bevindinge aangaande die verwerpte kind vanui t die 

literatuurstudie is die volgende: 

gesinsrelasies oefen 'n invloed 

persoonlikheidsontwikkeling en 

kinders; 

uit op 

gedrag 

die 

van 

ouerlike houdings speel 'n kritieke rol in die 

vorming en ontwikkeling van die kind se 

persoonlikheid en gedrag; 
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as ouerlike houdings welwillend en warm is, neig 

die kinders om konstruktief, interafhanklik en 

onafhanklik te wees; 

verhoudinge wat binne die gesin bestaan, word na 

buite uitgebrei; 

ouerlike ondersteuning verlaag egosentrisme; 

ouerlike verwerping verhoog selfbewustheid; 

vaderlike verwerping kan met alkohol- en 

dwelmmisbruik by adolessente in verband gebring 

word; 

ouerlike verwerping hou verband met depressie by 

kinders; 

ouerlike verwerping tas die kind se eiewaarde 

aan; 

kinders wat lae mo~derlike warmte ervaar het, is 

meer geneig om deur die portuur verwerp te word; 

die aanvaarde kind toon 'n positiewe selfbeeld 

en hoe eiewaarde; 
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die verwerpte kind toon 'n lae selfbeeld; 

'n kind wat deur sy ouers aanvaar word, is 

uitgaande, emosioneel stabiel, gehoorsaam, 

sorgvry, waaghalsig, selfversekerd, gekon

troleerd, ontspanne en ongefrustreerd; 

'n kind wat deur sy ouers verwerp word, is 

gereserveerd, emosioneel minder stabiel, aggres

sief, baie skaam, slu, bang, en gespanne; 

angs en neurotiese simptome ontstaan wanneer die 

persoon voel hy voldoen nie aan eise wat aan horn 

gestel word nie; 

selfaanvaarding spruit voort uit bevredigende 

gesinsrelasies; 

aandagsoekende klaskamergedrag word veral by 

kinders wat vaderlike verwerping belewe, 

aangetref; 

die kind wat aggressiewe ouerlike modelle het, 

is buitenshuis ook meer aggressief; 

ouerlike verwerping kan aanleiding tot 
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jeugmisdadigheid gee; 

oorbeskerming is soms 'n reaksie op ouerlike 

verwerping wat ouers wil ontken; 

'n positiewe emosionele klimaat lei tot 'n 

goedaangepaste kind; 

verwerpte kinders is makliker wanaangepas; 

die aanvaarde kind vertrou op sy vermoens om na 

buite te leef en met ander mense kontak te maak; 

verwaarloosde kinders is skaam en het gebrekkige 

selfvertroue; 

die verwerpte kind se lae eiewaarde lei tot 

depressiewe simptome; 

kinders wat ouerlike verwerping belewe, is 

geneig om swak op skool te presteer; 

ouerlike verwerping belnvloed die 

sosialisering nadelig; 

kind se 

die kind wat ouerlike verwerping belewe, vind 
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dit moeilik om goed met onderwysers oor die weg 

te kom; 

kinders wat verwerping belewe, toon gewoontes om 

spanning te verminder, soos byvoorbeeld byt, 

opgooi en huil; 

'n uitstaande kenmerk van die kind wat ouerlike 

verwerping belewe, is onbeteulde aggressie en 

angs; 

die verwerpte kind toon emosioneel onvolwasse 

gewoontes, soos duimsuig; 

kinders wat ouerlike verwerping belewe, onttrek 

hulle soms van die gesin; 

7.4 BEVINDINGE VANUIT EMPIRIESE NAVORSING 

7.4.1 Hipotese 1 

Die vraelys wat deur die navorser opgestel is, 

slaag daarin om te onderskei tussen die adoles

sente wat ouerlike verwerping belewe en die wat 

dit nie belewe nie. 
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Adolessente wat tellings minder as 700 behaal 

het, belewe ouerlike verwerping en adolessente 

wat tellings bo 810 behaal het, belewe 

ouerlike aanvaarding. 

7.4.2 Hipotese 2 

Di t is hoofsaaklik die houdings van ouers binne 

gesinsverband wat 'n kind ouerlike aanvaarding of 

verwerping laat belewe. 

Die vraelys toon aan dat adolessente ouer-

1 ike aanvaarding belewe wanneer ouers se hou

dings die volgende insluit: hulle ken hulle 

kinders en verstaan hulle behoeftes; hulle 

laat die kinders toe om selfstandig beslui te 

te neem; toon belangstelling in hulle kinders 

se doen en late; ondersteun hulle in projekte 

wat hulle aanpak; prys hulle kinders wanneer 

hulle dit verdien en slinger nie verwyte rond 

wanneer hulle kinders fouteer nie. 

Die vraelys bevestig dat wanneer ouers 'n 

verwerpende houding jeens hulle kinders 

demonsteer deur byvoorbeeld opvlieend teenoor 

hulle op te tree, die kinders te bespot of 
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wrede dinge aan hulle toe te snou, op hulle 

skree wanneer hulle fouteer en sleg van hulle 

voor ander te praat, die kinders dit as 

ouerlike verwerping belewe. 

Hiootese 3 

'n Groter mate van huweliksonmin is te bespeur in 

die huweliksverhoudinge van ouers van adolessente 

wat ouerlike verwerping belewe as adolessente wat 

ouerlike aanvaarding belewe. 

Die vraelys bring aan die lig dat adoles

sente wat ouerlike verwerping belewe van 

mening is dat een of albei ouers nie tevrede 

is met die huweliksverhouding nie. Adoles

sente wat ouerlike aanvaarding belewe, dui 

weer aan dat hulle van mening is dat beide 

hulle ouers tevrede is met die 

huweliksverhouding. 

Die vraelys bring aan die lig dat adoles

sente wat ouerlike verwerping belewe ook die 

verhouding tussen die twee ouers as minder 

positief belewe. Hulle ouers doen minder 

dinge saam en stry meer. Adolessente wat 

ouerlike aanvaarding belewe, belewe geen of 
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min onmin binne hulle ouers se huwelike. 

Hipotese 4 

Die gesinsomstandighede waarbinne die adolesente 

wat ouerlike verwerping belewe hulle bevind 

bevind, is minder gunstig as die 

gesinsomstandighede van adoles- sente wat 

ouerlike aanvaarding belewe. 

Die vraelys bring aan die lig dat die 

adolessente wat ouerlike verwerping belewe, 

van mening is dat daar nie vir hulle 'n 

spesiale plek in die gesin is nie. Adoles

sente wat ouerlike aanvaarding belewe, is weer 

seker dat daar vir hulle 'n spesiale plek in 

die gesin is. 

Die adolessente wat ouerlike verwerping 

belewe, behaal lae tellings op die gesinself 

van die ASKS. Hierdie adolessente is van 

mening dat hulle nie in die gesin hoog geag 

word nie en verwaarloos daarom die gesin. Die 

adolessente wat ouerlike aanvaarding belewe, 

is van mening dat hulle binne die gesin 

aanvaar word en daarom tevrede is met die 
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liefde wat daar onderling tussen gesinslede 

bestaan. 

Vol gens gesinsinvloede van die PHSF is 

invloede vanaf die gesin laer vir adolessente 

wat ouerlike verwerping belewe as vir adoles

sente wat ouerlike aanvaarding belewe. 

Volgens persoonlike vryheid van die PHSF is 

adolessente wat ouerlike verwerping belewe, 

nie tevrede met die vryheid wat aan hulle 

binne gesinsverband gegee word nie en hulle is 

van mening dat hulle deur hulle ouers ingeperk 

word. 

behaal 

vryheid 

tevrede 

Adolessente wat aanvaarding belewe 

weer hoe tellings op persoonlike 

wat 'n aanduiding is dat hulle 

met die vryheid is wat hulle binne 

gesinsverband belewe. 

Hipotese 5 

Adolessente wat ouerlike verwerping belewe, 

ervaar gevoelens van angs en minderwaardigheid. 

Volgens die persoonlike self van die ASKS 

belewe adolessente wat ouerlike verwerping 
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belewe gevoelens van minderwaardigheid. Hulle 

tree daarom impulsief op en is besluiteloos. 

Die adolessente wat ouerlike aanvaarding 

belewe se persoonlike self van die ASKS toon 

dat hulle nie minderwaardig voel nie maar 

bekwaam. 

Die EPI toon 'n duidelike angspatroon by die 

adolessente wat ouerlike verwerping belewe. 

Dit wil voorkom of die angspatroon in 'n 

mindere mate by die adolessente wat ouerlike 

aanvaarding belewe, voorkom. 

Hipotese 6 

Adolessente 

sukkel met 

selfkonsep. 

wat ouerlike 

selfaanvaarding 

verwerping 

en to on 

belewe, 

'n lae 

Die adolessente wat ouerlike verwerping belewe 

se tellings in die selfkonsepafdeling van 

die vraelys is heelwat laer as die tellings 

van adolessente wat ouerlike aanvaarding 

belewe. Dit gee 'n aanduiding dat adolessente 

wat ouerlike verwerping belewe, selfbeeld 

probleme ervaar terwyl adolessente wat 
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ouerlike aanvaarding belewe dit in 'n 

beduidend mindere mate ervaar. 

Volgens die ASKS toon adolessente wat ouerlike 

verwerping belewe 'n lae selfkonsep. Adoles

sente wat ouerlike aanvaarding belewe, toon 

volgens die ASKS 'n gemiddelde tot 'n hoe 

selfkonsep. 

Die fisieke self van die ASKS toon aan dat 

adolessente wat ouerlike verwerping belewe 

veral nie hulle voorkoms aanvaar nie. Adoles

sente wat ouerlike aanvaaring belewe, aanvaar 

hul voorkoms beter. 

Die PHSF toon aan dat adolessente wat ouerlike 

verwerping belewe lae eiewaarde belewe en 

min selfvertroue toon. Die adolessente wat 

ouerlike aanvaarding belewe, toon hoe eie

waarde en genoeg selfvertroue. 

Hipotese 7 

Adolessente 

ondervind 

hulself. 

wat ouerlike verwerping 

ook probleme met verhoudinge 

belewe, 

buite 
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Die vraelys toon aan dat adolessente wat 

ouerlike verwerping belewe met byna al die 

relasies (ouers, onderwysers, skoolwerk, skool 

en maats) probleme ondervind. Die adolessente 

wat ouerlike aanvaarding belewe se tellings in 

hierdie onderafdeling van die vraelys toon 

weer aan dat daar min relasieprobleme by hulle 

aanwesig is. 

Die sosiale self van die ASKS toon aan dat 

die adolessente wat ouerlike verwerping belewe 

nie sosiaal is nie en moeilik vriende maak. 

Die sosiale self van die ASKS toon weer by 

die adolessente wat ouerlike aanvaarding 

belewe aan dat hulle vriendelik is en maklik 

vriende maak. 

Hipotese 8 

Die adolessente wat ouerlike verwerping belewe, 

toon persoonlikheidseienskappe wat hulle 

onderskei van die adolessente wat ouerlike 

aanvaarding belewe. 

Volgens die EPI is adolessente wat ouerlike 

verwerping belewe geneig om versigtig en 
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angstig te wees. Bulle bekommer hulle om in 

die moeilikheid te kom en ook oor wat mense 

van hulle dink en se. Bulle is depressief, 

voel verontreg en ontevrede met aspekte van 

hulle lewens. Bulle is ook geneig om hulle 

omgewing te organiseer en het 'n behoefte aan 

sosiale kontak. Bulle poog om goed georgani

seerd te wees en het goeie selfbeheer. Bulle 

is antisosiaal, onvriendelik en introspektief 

asook wantrouig. Bulle is geneig om onge

hoorsaam te wees en aanvaar nie dinge nie. 

Die adolessente wat ouerlike aanvaarding 

belewe, is volgens die EPI ook geneig om 

versigtig en angstig te wees en bekommer hulle 

om in die moeilikheid te kom en oor wat mense 

van hulle dink en se. Bierby is hulle egter 

liefdevol en ekstro-sosiaal, 

vertief. 

vriendelik, 

Bulle geniet dit om saam met mense 

te wees en hou van warm, vriendelik kontak met 

mense. Bulle is ook geneig om dinge te aan

vaar en is betroubaar en gehoorsaam. Bulle 

kan as afhanklik beskryf word. Bulle is ook 

nie bakleisugtig of aggressief nie. Bulle 

besit min aggressie en is effens passief. 
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7.5 IMPLIKASIES VAN DIE ONDERSOEK 

Die gebruik van die vraelys kan die volgende 

voordele inhou: 

Vir 'n voorligteronderwyser sou dit van groot 

waarde wees om te weet watter adolessente 

ouerlike verwerping belewe. Hierdie kennis kan 

die onderwyser meer insig in die kind se leef

wereld gee sodat klasonderwysers betrek kan word 

om bemoeienis met die adolessente te maak. 

Die ouer kan, na die mening van die navorser, 

waardevolle inligting oor sy kind se belewing 

van sy ouers kry. Om te weet dat die kind die 

ouer se optrede as verwerpend ervaar terwyl dit 

moontlik nie die bedoeling is nie, kan baie 

beteken as eerste stap om verhoudinge binne 

gesinsverband te herstel. Die ouers kan ook 

moontlik baat daarby vind om meer te wete te kom 

van die kind se belewing van sy ouers se 

huweliksverhouding. Kennis van die kind se 

problematiese relasies kan ook vir die ouer van 

nut wees. 
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7.6 AANBEVELINGS OP GROND VAN DIE STUDIE 

Die volgende aanbevelings kan na aanleiding van die 

studie gemaak word: 

Onderwysers kan ondersoek instel na adolessente 

wat probleme ondervind met hulle relasies met 

die skool, skoolwerk, onderwysers en maats. Dit 

mag wees dat hulle ouerlike verwerping belewe. 

Onderwysers wat 'n gebrek 

adolessente waarneem, kan 

aan selfvertroue by 

moontlik by nadere 

ondersoek vasstel dat die kind se lae selfkonsep 

na beleefde ouerlike verwerping teruggevoer kan 

word. 

Onderwysers en ouers wat oormatige angs by 

adolessente identifiseer kan dit moontlik na 

ouerlike verwerping terugvoer. 

Onderwysers of ouers wat by adolessente 'n 

gebrek aan selfaanvaarding, veral ten opsigte 

van hulle voorkoms waarneem, kan die vraag stel 

of die oorsprong hiervan nie na ouerlike 

verwerping teruggevoer kan word nie. 
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Ouers wat daarvan bewus word dat adolessente hulle van 

die gesin se aktiwiteite onttrek, kan die moontlikheid 

van ouerlike verwerping ondersoek. 

Sou onderwysers bewus word van huweliksonmin binne 'n 

gesin, kan die vraag gevra word of verwerpende ouerlike 

houdings nie jeens kinders openbaar word nie. 

Indien 'n ouer of onderwyser bewus word daarvan dat 'n 

adolessent aan depressie ly, kan die vraag gestel word 

of daar nie sprake van ouerlike verwerping is nie. 

Die voorligteronderwyser kan van die vraelys gebruik 

maak om kinders wat ouerlike verwerping belewe, te 

identifiseer. Die vraelys gee voorts waardevolle 

inligting aangaande die adolessent se belewing van sy 

leefwereld. Aan die hand hiervan kan 'n hulpprogram 

spesifiek vir hierdie kinders opgestel word. 

'n Voorligteronderwyser kan op grond van hierdie kennis 

die kind, in samewerking met ander onderwysers, 

ondersteun. 

Die vraelys kan deur 'n onderwyser as aankno-
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pingspunt tot gesprekvoering met die kind wat 

ouerlike verwerping belewe, gebruik word. So

doende kan die kind bewus word van sy belewing 

en die moontlike alternatiewe oorweeg. 

Deur middel van die vraelys kan ouers bewus word 

van die kind se belewing van hulle ouerlike 

houdings en hulle huweliksverhouding. Dit kan 

moontlik dien as die eerste stap om verhoudinge 

binne gesinsverband te herstel. 

7.7 ENKELE LEEMTES 

Die hoerskool is op 'n toevallige basis gekies. 

Dit is 'n plattelandse Afrikaansmedium 

hoerskool. Stedelinge en anderstaliges is dus 

nie betrek nie. 

Daar is net van sielkundige toetsing gebruik 

gemaak om 'n persoonsbeeld en relasiebeeld van 

die adolessente te vorm. Onderhoudvoering kon 

byvoorbeeld bygedra het om hierdie persoons- en 

relasiebeelde te verhelder, veral ten opsigte 

van konflikte in die persoonlikheid. 

Min agtergrond inligting is van elke leerling 



233 

beskikbaar. Kennis van die adolessent se verstands-

potensiaal en moontlik 'n akademiese rekord kon van 

groot waarde gewees het. 

Die studie is slegs vanuit die oogpunt van die 

adolessent uitgevoer. Die ouers is nie by die ondersoek 

betrek nie. 

Slegs vier adolessente is vir elke groep getrek vir die 

idiografiese navorsing, Dit mag wees dat hulle nie so 

verteenwoordigend is van die totale bevolking van 

adolessente wat verwerping belewe nie. 

7.8 SLOT 

Die bevindinge wat met die studie oor die adolessent wat 

ouerlike verwerping belewe gemaak is, stem ooreen met 

bevindinge vanuit die literatuurstudie. 

Dit is prim~r die relasie met die vader en die moeder 

wat die ankerpunt vir relasies met die self en ander 

mense vorm. Die ouerlike opgaaf spreek duidelik hieruit: 

Ouers moet vir hul kinders 'n veilige, liefdevolle en 

koesterende klimaat skep sodat hulle, op hul weg na 

volwassenheid, tot optimale selfaktualisering kan kom. 
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BYLAAG 1 

VRAELYS 

(STRENG VERTROULIK) 

Die volgende bladsye bevat 'n aantal stellings wat 

verskillende maniere beskryf waarop ander persone in jou 

lewe teenoor jou en jy teenoor hulle optree. Lees elke 

stelling noukeurig en dink hoe goed dit die manier 

beskryf waarop ander persone jou, en jy ander persone 

behandel. Werk vinnig, gee jou eerste indrukke en gaan 

na die volgende item. 

Een van vier moontlike antwoorde kan gemerk word. Vra 

jouself, "Is dit 'Byna Nooit' (BN) waar nie of is dit 

'Soms' (S) waar of is dit 'Dikwels' (D) waar of dalk 

'Amper Al tyd' (AA) waar?". Indien jy dink di t is hoe 

ander teenoor jou of jy teenoor ander optree merk een van 

die vier moontlikhede. 

Onthou daar is geen regte of verkeerde antwoorde op enige 

stelling nie, so wees so eerlik soos jy kan. Reageer op 

elke stelling op die manier wat jy voel oor hoe dit 

regtig is, eerder as die manier waarop jy sou wou gehad 

het dit moet wees. Byvoorbeeld, indien jy van mening is 
dat jy 'Amper Altyd' by jou ma pakslae kry wanneer jy 'n 

fout maak, merk die item soos volg: 

BN s D AA 

1. My ma gee my pakslae wanneer ek x 
fouteer. 
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BN s D AA 

1. My ma is daar vir my. 

2. My pa is daar vir my. 

3. My ma weet wat vir my belangrik 

is. 

4. My pa weet wat vir my belangrik 

is. 

5. My ma se dat sy dinge wat ek 

doen, waardeer. 

6. My pa se dat hy dinge wat ek 

doen, waardeer. 

7. My ma laat my toe om my eie 

besluite te neem. 

8. My pa laat my toe om my eie 

besluite te neem. 

9. My ma ondersteun my in projekte 

wat ek aanpak. 

10. My pa ondersteun my in projekte 

wat ek aanpak. 

11. My ma verseker my dat ek goed 

vaar in my skoolwerk. 

12. My pa verseker my dat ek goed 

vaar in my skoolwerk. 

13. My ma keur my doen en late goed. 

14. My pa keur my doen en late goed. 

15. Wanneer ek iets bereik, prys my 

ma my. 

16. Wanneer ek iets bereik, prys my 

pa my. 

17. My ma stel belang in wat ek doen. 

18. My pa stel belang in wat ek doen. 

19. Ek word deur my ma vasgehou, 

gesoen en gedruk. 

20. My ma weet dat ek foute maak 

maar blameer my nie. 

21. My pa weet dat ek foute maak 

maar blameer my nie. 
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22. My ma se wrede dinge vir my. 

23. My pa se wrede dinge vir my. 

24. My ma spot met my. 

25. My pa spot my. 

26. Ek is die swartskaap in ons 

gesin. 
27. Ek herinner my ma aan iemand 

van wie sy nie hou nie. 
28. Ek herinner my pa aan iemand 

van wie hy nie hou nie. 
29. My ma kritiseer my voorkoms. 

30. My pa kritiseer my voorkoms. 

31. My ma skree op my wanneer ek 

iets verkeerd doen. 

32. My pa skree op my wanneer ek 

iets verkeerd doen. 

33. My ma se lelike dinge van my 

vir ander. 
34. My pa se lelike dinge van my 

vir ander. 

35. My ma se dat sy my nie verstaan 

nie. 

36. My pa se dat hy my nie verstaan 

nie. 

37. My ma is opvlieend teenoor my. 

38. My pa is opvlieend teenoor my. 
39. Ek word deur my ma gestraf. 

40. Ek word deur my pa gestraf. 

41. My ma praat sleg van my voor 

ander mense. 

42. My pa praat sleg van my voor 

ander mense. 

43. My pa glo dat ek nie in staat is 

tot iets nuttigs nie. 
44. My ma glo dat ek nie in staat is 

tot iets nuttigs nie. 

BN s D AA 
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45. Ek word voor ander mense deur my 

ma verkleineer. 

46. Ek word voor ander mense deur my 

pa verkleineer. 

47. My ma maak my skaam oor my 

gedrag. 

48. My pa maak my skaam oor my 

gedrag. 

49. My ma se dat sy haar skaam vir 

my gedrag. 

50. My pa se dat hy horn skaam vir 

my gedrag. 

51. My ma wys aan my dat sy my 

lief het. 

52. My pa wys aan my dat hy my 

lief het. 

53. My ma vra uit oor my doen en 

late. 

54. My pa vra uit oor my doen en 

late. 

55. My ma werk lang ure om vir die 

gesin te sorg.(binne of buite 

die huis) 

56. My pa werk lang ur.e om vir die 

gesin te sorg. 

57. My ma gesels met my. 

58. My pa gesels met my. 

59. My ma speel met my. 

60. My pa speel met my. 

61. My ma gee aandag aan my. 

62. My pa gee aandag aan my. 

63. My ma is besig. 

64. My pa is besig. 

65. My ma doen dinge saam met my. 

66. My pa doen dinge saam met my. 

BN s D AA 

~ 

~ 
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67. My ma weet wanneer ek ongemak 

verduur. 

68. My pa weet wanneer ek ongemak 

verduur. 

69. My ma weet wanneer ek siek voel. 

70. My pa weet wanneer ek siek voel. 

71. Ek doen alles vir myself. 

72. My ouers los my alleen tuis 

wanneer hulle weggaan. 

73. My ma laat my toe om te doen wat 

ek wil. 

74. My pa laat my toe om te doen wat 

ek wil. 

75. My ma verwag van my om onderdanig 

te wees. 

76. My pa verwag van my om onderdanig 

te wees. 

77. My ma verduidelik presies hoe ek 

dinge behoort aan te pak. 

78. My pa verduidelik presies hoe ek 

dinge behoort aan te pak. 

79. My ma neem my besluite namens my. 

80. My pa neem my besluite namens my. 

81. My ma we et nie hoe ek regtig oor 

sake voel nie. 

82. My pa weet nie hoe ek regtig oor 

sake voel nie. 

83. My ma doen alles vir my. 

84. My ouers doen nog dinge vir my 

wat ander kinders van my 

ouderdom reeds lankal self 

toegelaat word. 

85. Ek voel skuldig wanneer ek 

opstandig teenoor my ouers raak. 

BN s D AA 
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86. Ek voel dat ek nie my probleme 

sonder dle hulp van my ouers kan 

oplos nie. 

87. Ek kry die gevoel dat my ma nie 

sonder my kan lewe nie. 

88. Ek kry die gevoel dat my pa nie 

sonder my kan lewe nie. 

89. My ma versmoor my met lief de. 

90. My pa versmoor my met lief de. 

91. My ma is bekommerd oor my 

veiligheid. 

92. My pa is bekommerd oor my 

veiligheid. 

93. Ek kan sien my ma is lief vir 

my pa. 

94. Ek kan sien my pa is lief vir 

my ma. 

95. My ouers kom goed oor die weg. 

96. My pa respekteer my ma. 

97. My ma respekteer my pa. 

98. My ouers stem saam oor die 

reels in ons huis. 

99. My ouers gaan kuier by vriende. 

100. My pa geniet dit om sosiaal te 

verkeer. 

101. My ma geniet dit om sosiaal 

te verkeer. 

102. My ouers gaan kuier by familie. 

103. Ek dink my ma is ontevrede met 

haar huwelik. 

104. Ek dink my pa is ontevrede met 

sy huwelik. 

105. My ma se buie wissel baie. 

106. My pa se buie wissel baie. 

107. My ouers doen dinge saam. 

108. My ouers stry oor dinge. 
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109. My ouers gesels baie. 

110. My ma praat van skei. 
111. My pa praat van skei. 

112. My ma hou nie eintlik van my 

nie. 

113. My pa hou nie eintlik van my 

114. 
115. 

116. 

nie. 

My pa verwag baie 
My ma verwag baie 

Ek voel seker dat 

van my. 
van my. 

daar vir my 

'n spesiale plek in ons gesin 

is. 
117. Die atmosf eer in ons gesin is 

gespanne. 

118. Ek dink my ma voel positief oor 

haar moederlike rol. 
119. Ek dink my pa voel positief 

oor sy vaderlike rol. 
120. My pa ondersteun my ma in dinge 

wat sy doen. 
121. My ma ondersteun my pa in dinge 

wat hy doen. 

122. My pa lig my ma se foute uit. 

123. My ma lig my pa se foute uit. 
124. My pa en ma maak ons kinders op 

dieselfde manier groot. 

125. Die kinders in ons gesin word 

almal ewe belangrik geag. 

126. My ouers verstrek redelike rig

lyne en beperkinge vir my 
gedrag. 

127. Ek dink dit is my eie skuld dat 
ek probleme het. 

128. Ek hou van myself. 
129. Ek weet ek voldoen aan my ouers 

se vereistes. 

BN s D AA 
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130. Ek weet al geruime tyd dat my 

ma my nie wou gehad het nie. 

131. Ek weet al geruime tyd dat my 

pa my nie wou gehad het nie. 

132. Ek voel swaarmoedig oor my 

mislukkings. 

133. My emosies wissel van uur 

tot uur. 

134. My emosies bly dag na dag 

dieselfde. 

135. Ek dink ek maak onnodige foute 

in my skoolwerk. 

136. Ek dink ek kan eintlik baie 

beter doen op skool. 

137. Ek geniet die lewe. 

138. Ek het bekommernisse. 

139. Ek waag met nuwe en vreemde 

dinge. 

140. Ek weet ek kan sukses behaal 

in dinge wat ek aanpak. 

141. Ek raak gefrustreerd. 

142. Ek kry nagmerries. 

143. Ek loop in my slaap. 

144. Ek sukkel om aan die slaap 

te raak. 

145. Ek kan nie lank op iets 

konsentreer nie. 

146. Ek voel hulpeloos omdat ek nie 

van my ouers af kan wegkom nie. 

147. Ek verkies om lang tye alleen 

te wees. 

148. Ek voel hartseer. 

149. Ek voel onseker. 

150. Ek voel kwaad. 

151. Ek voel opstandig. 

BN s D AA 
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152. Ek voel afgeskeep. 

153. Ek voel skaam. 

154. Ek voel ek verdien dit nie om 

liefgehe te word nie. 

155. Ek glo dat ek tot niks goeds 

in staat is nie. 

156. Ek kry woede-uitbarstings 

wanneer ek nie my sin met my ma 

kry nie. 

157. Ek kry woede-uitbarstings 

wanneer ek nie my sin met my pa 

kry nie. 

158. Ek is tu is no rs teenoor my ma. 

159. Ek is tuis no rs teenoor my pa. 

160. Ek frustreer my ma. 

161. Ek frustreer my pa. 

162. Ek is tuis ongehoorsaam aan 

my ma. 

163. Ek is tuis ongehoorsaam aan 

my pa. 

164. Ek word vir my ma kwaad. 

165. Ek word vir my pa kwaad. 

166. Ek baklei met my ma. 

167. Ek baklei met my pa. 

168. Ek weet dat my ma daar vir my 

sal wees wanneer ek rerig in 

die moeilikheid is. 

169. Ek weet dat my pa daar vir my 

sal wees wanneer ek rerig in 

die moeilikheid is. 

170. Ek tree opstandig op teenoor 

my ma. 

171. Ek tree opstandig op teenoor 

my pa. 

172. Ek praat terug met my ma. 

BN s D AA 
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173. Ek praat terug met my pa. 

174. Ek bespreek my probleme met my 

pa. 

175. Ek bespreek my probleme met my 

ma. 

176. Ek weet dat my ma bly is dat ek 

'n seun/dogter is. 

177. Ek weet dat my pa bly is dat ek 

'n seun/dogter is. 

178. Ek weet dat my pa vir my lief 

sal bly, al gebeur wat. 

179. Ek weet dat my ma vir my sal 

lief bly, al gebeur wat. 

180. Ek is in 'n slegte bui as ek 

tuis is. 

181. Ek vertel leuens aan my ma. 

182. Ek vertel leuens aan my pa. 

183. Ek pas nie my ouers se eiendom 

op nie. 

184. Dit is vir my maklik om my 

liefde vir my ma te wys. 

185. Dit is vir my maklik om my 

liefde vir my pa te wys. 

186. Ek is my ma se probleemkind. 

187. Ek is my pa se probleemkind. 

188. My ma laat my verstaan dat ek 

lui is. 

189. My pa laat my verstaan dat ek 

lui is. 

190. My ma laat my verstaan dat ek 

haar in die steek laat. 

191. My pa laat my verstaan dat ek 

horn in die steek laat. 

192. My pa wil he ek moet presteer 

op gebiede waar hy nie kon nie. 

BN s D AA 
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193. My ma wil he ek moet presteer 

op gebiede waar sy nie kon nie. 

194. My ma sal verander teenoor my 

indien ek nie meer so verkeerd 

optree nie. 

195. My pa sal verander teenoor my 

indien ek nie meer so verkeerd 

optree nie. 

196. Ek het 'n liefdevolle 

verhouding met my ma. 

197. Ek het 'n liefdevolle 

verhouding met my pa. 

198. My ma is tegemoetkomend 

teenoor my. 

199. My pa is tegemoetkomend 

teenoor my. 

200. My pa is uitermate streng. 

201. My ma is uitermate streng. 

202. My ma kerm en kla oor my. 

203. My pa kerm en kla oor my. 

204. Ek is gemotiveer vir my 

skoolwerk. 

205. Ek draai stokkies. 

206. Ek beland in die moeilikheid in 

die klaskamer. 

207. Ek doen my huiswerk. 

208. Ek stel belang in my skoolwerk. 

209. Onderwysers pik op my. 

210. Ek kom goed met die onderwysers 

oor die weg. 

211. Die onderwysers hou van my. 

212. Ek vertel leuens by die skool 

om uit die moeilikheid te bly. 

213. Ek verniel die skool se 

eiendom. 

214. Ek kry probleme in die skool 

oor dinge wat ek doen. 

BN s D AA 
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214. Ek kry probleme in die skool 

oor dinge wat ek doen. 

215. Ek gehoorsaam skoolreels. 

216. Ek maak onnodige foute in my 

skoolwerk. 

217. Ek tree op skool moedswillig op. 

218. Ek het minder vriende as ander 
kinders. 

219. Ek stamp kinders by die skool 

rond. 

220. Ek is vriendelik met ander 

kinders. 

BN s D AA 

L-~---1~~.._~..._~__, 

221. Ek slaan aan kinders wat my pla.L-~----1~~-1-~-1-~--1 
222. Ek skree op kinders wat my 

kwaad maak. 

223. Ek praat lelik met ander 

kinders. 

224. Ek weet my mede-skoliere hou 

nie juis van my nie. 

225. My maats is welkom by ons huis. 

226. Ek gaan kuier by maats. 

227. Ek speel pouses met my maats. 

228. Ek kom agter dat baie kinders 

my ignoreer. 

229. Ek voel dat ek nie in die groep 

inpas nie. 

230. Ek maak moeilik kontak met 

ander kinders. 

231. My maats verstaan my verkeerd. 

232. Ek kom goed met my maats oor 

die weg. 

233. Ek voel seergemaak oor goed wat 

ander kinders se. 

234. Ek word deur my maats uitgebuit.L-~---1~~.._~_,_~__, 

235. Ek terg ander kinders. 

236. Ek glo die meeste kinders het 

nie goeie bedoelinge met my nie . .__~_..~~'--~-'--~--' 
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227. Ek speel pouses met my maats. 

228. Ek kom agter dat baie kinders 

my ignoreer. 

229. Ek voel dat ek nie in die groep 

inpas nie. 

230. Ek maak moeilik kontak met 

ander kinders. 

231. My maats verstaan my verkeerd. 

232. Ek kom goed met my maats oor 

die weg. 

233. Ek voel seergemaak oor goed wat 

ander kinders se. 

BN s D AA 

234. Ek word deur my maats uitgebuit. 
~~--!~~l--~-l-~--1 

235. Ek terg ander kinders. 

236. Ek glo die meeste kinders het 

nie goeie bedoelinge met my nie.L...~---'~~._~_._~__, 
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BYLAAG 2 

ONVOLTOOIDE SINNE 

(Adolessent wat ouerlike verwerping belewe) 

Vol tooi die volgende sinne sodat di t jou ware gevoelens 

weergee. Probeer om elkeen te doen. 

1. Ek hou van sports. 

2. Die gelukkigste oomblik is wanneer ek iets kry. 

3 Ek voel reg. 

4. Snags in my bed slaap ek. 

5. Selfs my beste vriend verstaan my. 

6. Ek wil baie graag sterk word. 

7. As ek dit kan bekostig sal ek vir my 'n 

motorfiets koop. 

8. Ek verdra nie selfsugtige mense nie. 

9. My vriende weet ek bedoel. 

10. Ek is spyt as ek iets verkeerd doen. 

11. Die beste ding is 'n motorfiets. 

12. Mense wat my nie verstaan nie hoef ok nie. 

13. Ek vererg my vir party seuns. 

14. 'n Moeder is streng. 

15. My grootste vrees is 'n hospitaal, en kantoor. 

16. Ek kon nooit goed self maak nie. 

17. Dit walg my ... 

18. Toe ek klein was, was ek stout. 

19. Ek ly ..• 
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20. Ek sal nooit vergeet toe ek 'n partytie op ons 

plaas gehou het nie. 

21. My senuwees is reg. 

22. My grootste bekommernis is hospitaal. 

23. My gedagtes dink aan baie goed. 

24. Die toekoms weet ek niks van nie. 

25. Ek kan nie goed dink nie. 

26. Ek wonder soms wat van my gaan word. 

27. Mense wat nie van my hou nie hoef ok nie. 

28. Ek het geen tyd vir 

29. Ek voel 'n behoefte aan geld. 

30. Ek geniet my lewe. 

31. Ek haat groente. 

32. Ek is baie lief vir lekkers. 

33. Die enigste struikelblok is skool. 

34. Ek wens ek het geld. 

35. My vader is 'n boer. 

36. In die geheim is ek stil. 

37. Die meeste meisies hou ek van. 

38. Ek verbeel my soms ek het dit al gedoen. 

39. Ek het vas besluit om nie baie te vloek nie. 

40. Daar is niks wat my so ontstel soos 'n geraas nie. 

41. Tot my spyt ..• 

42. Die meeste seuns is my maats. 

43. My grootste gebrek geld. 

44. Ek strewe is om sterk te word. 

45. My sterkste begeerte is om welgesteld te word. 
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BYLMG 3 

ONVOLTOOIDE SINNE 

(Adolessent wat ouerlike aanvaarding belewe) 

Voltooi die volgende sinne sodat dit jou ware gevoelens 

weergee. Probeer om elkeen te doen. 

1. Ek bou van mense en aktiwiteite. 

2. Die gelukkigste oomblik was toe ek Jesus aangeneem 

bet as my persoonlike verlosser. 

3. Ek voel gelukkig met myself. 

4. Snags in my bed dink ek aan gelukkige oomblikke 

deur die dag. 

5. Selfs my beste vriend deel al my gevoelens. 

6. Ek wil baie graag ander gelukkig maak. 

7. As ek dit kan bekostig sal ek dinge vir my gesin 

koop. 

8. Ek verdra nie selfsugtige en agteraf mense nie. 

9. My vriende weet waarvan ek bou en waarvan nie. 

10. Ek is spyt ek bet al lelike dinge gedoen . 

. 11. Die beste familie is myne. 

12. Mense wat my nie verstaan nie ken my seker nog nie 

werklik nie. 

13. Ek vererg my vir mense wat jok. 

14. 'n Moeder moet jou beste vriendin wees. 

15. My grootste vrees is dat ek Jesus sal teleurstel. 

16. Ek kon nooit vir my ouers jok nie. 

17. Dit walg my om kindermisbandeling te sien. 

18. Toe ek klein was, was ek bang vir die donker. 

19. Ek ly aan engtevrees. 

20. Ek sal nooit vergeet wat Jesus vir ons gesin 

gedoen bet nie. 

21. My senuwees laat my nooit in die steek nie. 

22. My grootste bekommernis is wanneer ek iets 

belangrik moet doen. 
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23. My gedagtes is byna nooit vol lelike dinge nie. 
24 Die toekoms is iets waarna ek uitsien. 

25. Ek kan nie liefdelose mense verstaan nie. 
26. Ek wonder soms oor mense se optredes. 

27. Mense wat nie van my hou nie is dikwels my 
teenstanders. 

28. Ek het geen tyd vir negatiewe persone nie. 
29. Ek voel 'n behoefte aan begrip vir mekaar in ons 

land. 
30. Ek geniet dit as die hele gesin by die huis is. 

31. Ek haat dit as iemand pak kry by die huis. 
32. Ek is baie lief en trots op my ouers, gesin en 

skool. 
33. Die enigste struikelblok om voluit te lewe is 

wanneer jy gedurig wonder wat mense van jou se. 
34. Ek wens almal kan die vrede van Jesus he. 

35. My vader is in alles vir my 'n voorbeeld. 
36. In die geheim maak ek my foute reg. 

37. Die meeste meisies is net daarop uit om te 
skinder. 

38. Ek verbeel my soms ek beoefen al my beroep en dat 
dit voorspoedig gaan. 

39. Ek het vas besluit om Jesus te volg. 
40. Daar is niks wat my so ontstel soos iemand wat 

leuens oor my vertel nie. 
41. Tot my spyt 

42. Die meeste seuns is net met my vriende. 
43. My grootste gebrek ..• 

44. Ek strewe daarna om nooit my ouers teleur te stel 
nie. 

45. My sterkste begeerte is om God te gehoorsaam. 
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